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Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање 
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и 
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ;  производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију 
гаса 

 
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац         Web :  www.toplifikacija.rs       е-mail :  
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012/542-543 
 

 
МБ :  07351682   ПИБ :  101971396   Текући рачуни :  БАНКА ИНТЕСА 160-7537-66 160-33793-62  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА   
205-12226-76   RAIFFEISENBANK   265-6310310001870-11   АИК БАНКА  105-5210093-39 105-4480-72  

 
Наш број: 8389/3-1 
Ваш број: 8677 од 12.10.2017. године 
Место: Пожаревац      12. октобар 2017. године 
  

 
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник). 
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке, број 8389 од 06.10.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 
8389/3 од 10.10.2017. године, објављеног дана 10.10.2017. године на порталу УЈН у складу 
са Чланом 55. Закона и конкурсне дкументације , достављамо Вам појашњење и одговор у 
вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ ПП 122/2017 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА 
ОРН: 50530000 
Партија I Сервис циркулационих пумпи - Wilo 
Партија II  Сервис циркулационих пумпи - Grundfos 
Партија III  Сервис циркулационих пумпи - Sever 
Партија IV  Сервис циркулационих пумпи - Imp 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 12.10.2017. године, заведен од стране 
Наручиоца са бројем 8677 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следећа питања; 
 
 

1.  Извод из Питања: 
''... На страни бр. 5  тендерске документације додатних услова , неопходнихфинансијсиских  
тражите приложен биланс успеха за 2016,2015,2014 годину или  извештај о бонитету  , као 
доказ наводите приложен билан успеха за н аведени период . 
 А на сртани 13 –Обрасца за оцену испуњености услова понуђача доказ о испуњености 
услова  под  тачком 6  стоји -биланс успеха за :2014, 2013, 20101 годину. 
С, обзиром да се овај образац потписује и оверава молимо Вас одговорите на који се тачно 
период односи ...? 
Одговор на питање:  
Да, биће уважено ваша сугестија и усклађена са траженим периодом као на страни 5 од 42 
стране конкурсне документације односно за период од 2016.,2015. и 2014. пословна 
година. На основу наведеног мења се и гласи на страни 13 од 42 стране '' за 2016., 2015. и 
2014. пословну годину 
 
2.  Извод из Питања: 
''... На страни бр.5 тендерске документације додатних услова  тражите доказ да се уредно 
исплаћује зарада и припадајући порези и доприноси за предходни обрачунски период.  
Шта подразумева предходни обрачунски период . Да ли мислите на предходни месец у 
односу на датум обављивања тендера , односно зараду за VIII mesec 2017 , pošto za IX može 
da se plati od 31.10.2017 ?  ...? 
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Одговор на питање: 
Претходни месец у односу на датум објављивања позива и конкурсне документације у 
предметној набавци. 
 

На основу претходно наведеног, комисија је прихватила делимично сугестије 
заинтересованог лица, објавила измене које постају саставни део раније  објављене 
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда. 

 

 
           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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