
Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
Број:  3785/2   
15.06.2016. године 
П о ж а р е в а ц  
   
 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                            
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.5/2016 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.3.15/2016, Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца,ОРН 
45262300 - Бетонски радови, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
15.06.2016. године у 11,47 часова, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 
15.06.2016. године. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање: 
 
ПИТАЊЕ: 
  

Молимо Вас за одговор на следеће питање: 
 
1. На странама 37 (радови под I ставке 14 и 16) и (радови под VIII ставке 2, 3, 5, 6, 7 и 8) 
јединице мере из описа позиције и из колоне јединица мере нису исте. Молимо вас да нам 
одговорите по којим јединицима мере да спремамо понуду? 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ: 
 
1. На страни 37. Радови под I ставка 14 постаје ставка 16 , а у Јединичним мерама се уписује 
комад а брише m2 

На страни 37. Радови под I ставка 16 постаје ставка 17, а у Јединичним мерама се уписује 
комад а брише m2 

. 

На страни 40.под VIII-Санација оштећених путних прелаза под ставком 2. уЈединичним     
мерама се уписује m2  а брише m3. 
На страни 40.под VIII-Санација оштећених путних прелаза под ставком 3. уЈединичним     
мерама се уписује m2  а брише m3. 
На страни 40.под VIII-Санација оштећених путних прелаза под ставком 5. У Опису позиције је 
исправка и сад гласи: Израда бетонске плоче д=10-20 цм са МБ са потребном оплатом. 
Обрачун по m3. 

На страни 40.под VIII-Санација оштећених путних прелаза под ставком 6.у Јединичним     
мерама се уписује Килограм а брише m3. 

На странa 40.под VIII-Санација оштећених путних прелаза под ставком 7.у Јединичним     
мерама се уписује Комад а брише m3 

На странa 40.под VIII-Санација оштећених путних прелаза под ставком 8. у Јединичним     
мерама се уписује m2  а брише m3. 

 
2. У складу са наведеним измењене су и позиције у ПРЕДМЕРУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
НА  ОДРЖАВАЊУ ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ – ПОЖАРЕВАЦ  И ТОПЛИФИКАЦИОНИ 
СИСТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  ЗА  ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016-2017 и то на страни 62 (позиције 
16 и 17) и на страни 66 (позиције 2, 3, 5, 6, 7 и 8).            

 



Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, обавештавамо заинтересована лица да је рок за подношење понуда за 
ЈН ОП 1.3.15/2016, Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца,ОРН 
45262300 - Бетонски радови, продужен. 
 
Крајњи рок за подношење понуда је 24. јун 2016. године до 10,00 часова. 
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-
15,00 часова. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 24. јуна 2016. године у 11,00 часова, у 
просторијама  ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 
Пожаревац, канцеларија бр. 31 (сала за састанке - IV спрат) уз присуство овлашћених 
представника заинтересованих понуђача. 

 
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и измењену конкурсну документацију наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 


