
 

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац 
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и 

експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских 
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко 

система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса 
 

МБ: 07351682       ПИБ: 101971396     - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац 
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543, 
                                                e-mail: jpt@toplifikacija.rs,    www.toplifikacija.rs 

 

 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку Мале вредности- 
Број:  10270/2 
28.11.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.1.6/2017 
     Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.1.6/2017, Набавка горива и ТНГ, ОРН-09132100- Безоловни бензин, 

 ОРН09133000-Течни нафтни гас  доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 
 27.11.2017. године,(10:49 часова) заводног броја 10270 ,заведеног у ЈП Топлификацији 

од 27.11.2017, којим износи одређене примедбе на конкурсну документацију. 
 
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи: 
Молимо вас да размотрите измену конкурсне документације-Образац број 11 и 12: 
Имајући у виду промене у продајном асортиману заинтересованог понуђача, да се 
дериват EBMB 98 повлачи из продаје, молимо вас да уместо EBMB 98 ставите 
безоловни моторни бензин октанске вредности 100. 
 
ОДГОВОР бр. 1: Одговор гласи: 
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
 ( Сл.гласник РС, бр 123/2012, 63/2012, 75/2013 и 144/2014) 
Чланом бр.3 дефинисано је: 
 "Безоловни моторни бензини у смислу овог правилника су сва испарљива 
горива нафтног порекла, намењена за рад мотора са унутрашњим саговерањем и 
принудним паљењем који се користи за погон моторних возила. 
 Безоловни моторни бензин из става 1.овог члана су: 
 1) EVRO BMB 98 
 2) EVRO PREMIUM BMB 95." 
 У складу са овим правилником, бензин од 98 октана је предвиђен као 
безоловни бензин са највећом октанском вредношћу, те би и ваш производ од 
100 октана морао бити обележен и ознаком- EVRO BMB 98. 
 Из свега наведеног произилази да ви можете конкурисати по постојећем 
тексту Образаца 11 и 12 из наше конкурсне документације.   

 
 

     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
  


