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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 
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 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку Мале вредности- 
Број:  5270/2 
10.08.2018. године 
П о ж а р е в а ц  
 

У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је 
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 5051/2 од 
02.08.2018. године и Позив за достављање понуда 5051/4 од 02.08.2018. године, који је 
објављен и достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању, достављамо Вам 
појашњење у вези предметне јавне набавке. 
Предмет: Одговор на постављено питање. 
 
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.7-II /2018, сходно 
члану 20 ЗЈН. 
 
-Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности бр. ЈНМВ 1.1.7-II/2018 „Набавка канцеларијског потрошног материјала-по 
партијама; II-Партија-Оригинални тонери. 
 
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 10.08.2018. 
године,заводног броја 5270 заведеног у ЈП Топлификацији 10.08.2018, којим тражи 
одговор на следеће питање: 
ПИТАЊЕ бр.1: 
Појасните из ког разлога сваких неколико сати " качите" нову документацију без 
икаквог указивања на разлог и појашњења у чему је разлика у односу на 
предходну? 
 
ОДГОВОР бр. 1:  
Конкурсна документација се може исправљати више пута ако се увиди да је 
дошло до ненамерног превида у истој, и када то захтевају потенцијални понуђачи 
својим озбиљним питањима и сугестијама (Писаним путем). 
Ако су битне промене објављује се и "Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда" у коме у рубрици "Разлог зa продужење рока" стоји разлог 
исправке конкурсне документације.  
 
  
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација” Пожаревац 
и порталу јавних набавки дана  10.8.2018. године 
 
  
 
  
  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
  
 


