
ЈП  "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  ПОЖАРЕВАЦ 
 

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 :  
jpt@toplifikacija.rs 
Телефони :  012/542-542 (директор) ,  012/542-785 (секретарица) ,  012/975 (дежурна служба)    Факс :  
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: 9225/3-1 
Ваш број: 17-78/17 од 01.12.2017. године 
Место: Пожаревац      04. децембар 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 9225 од 25.10.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 
9225/3 од 23.11.2017. године, објављеног дана 23.11.2017. године на порталу УЈН у складу 
са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, са крајњим роком за достављање понуда 
06.12.2017. године до 9 сати по локалном времену, достављамо Вам појашњење и одговор 
у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 1219/2017 
 

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

ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА 
ОРН: 71353200 
 

Упућен је Наручиоцу писани захтев од 01.12.2017. године, електронском поштом. 
Предметни захтев је достављен и заведен је од стране Наручиоца дана 04.12.2017. године 
са заводним бројем 10482. Поштујући одредбе Члана 63. Став 2. Закона у коме је 
дефинисано да заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне 
информације у вези са припремањем понуда као и да укаже на евентуалне недостатке и 
неправилности, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 
На основу наведеног Наручилац указује на пропуштање рока за доставу писаног. 
 

Поштујући начела ефикасности и економичности, посебно водећи рачуна у обезбеђивању 
конкуренције, транспарентности поступка, Наручилац пружа одговоре, појашњења и иста 
објављује на порталу УЈН и својој интернет страници. 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања; 
 

 
Одговор на питање: 
Као сертификовани испитивачи прихватају се испитивачи са сертификатом у складу са ЕН ИСО 
9712, издатим од стране акредитованог сертификованог тела. Подразумева  се прихватање и 
сертификата издатих од стране ИТЦ Тренинг центра, као и сертификакти издати у складу са другим 
стандардима. 
 

 
 

Одговор на питање: 
Da, подразумева се потврда Директората цивилног ваздухопловства РС. 
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Одговор на питање: 

Наручилац остаје при ставу да је наведена акредитација обавезан услов, како је и наведено 
на страни 5 конкурсне документације, а имајући у виду да се односи на сам предмет услуга, 
односно термографско испитивање-контролисање. 

 
 
 
 
 

Одговор на питање: 
Наручилац прихвата да је дошло до измене наведених позиција донетим правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Сл.гласник РС бр. 95/2014, 144/2014) , уважавајући да наведена конта у 
конкурсној документацији јесу промењена наведеним правилником посебно истиче: да  
измена не утиче на опис и захтеване критеријуме тих истих позиција, сматрајући их 
подразумеваним, анализом евентуално приспелих понуда и достављених доказа, комисија 
ће у свом раду посебно истаћи преузете податке и отклонити недоумице приликом 
оцењивања истих.    
 
 

 
 
 

Одговор на питање: 
Форма и садржина конкурсне документације као и наведени рокови, недвосмислено су 
дефинисани и указују на старост и садржај доказа у предметној набавци. 
Старост докумената: мора бити издат након датума објављивања  одн.  датума слања 
позива за подношење понуда. 
Што је у предметној набавци датум 23.11.2017. године када је објављен Позив и Конкурсна 
документација од када почиње да тече рок за прибављање траженог за период од 
дванаест месеци од тренутка издавања захтеваног документа. 
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На основу претходно наведеног, комисија је објављује додатна појашњења 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 
              ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''  

ПОЖАРЕВАЦ 
          
 


