
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  

Број: 5667/3-1 
Датум: 06.08.2015. 
Место: Пожаревац 
  

 
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама у  вези јавне набавке 

расписане на основу Одлуке о покретању jaвне набавке мале вредности број 5667 од 
23.07.2015. године и Позива за достављање понуда 5667/3 од 29.07.2015. године, објављен 
и достављен  у складу са Чланом 55. закона, достављамо Вам појашњење и одговор у вези 
предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 129/2015 
 

- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности; 
 

Број ЈНМВ 129/2015 - РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС 
 

- Упућен је Наручиоцу писани захтев од 03.08.2015. године електронском поштом, којим 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следеће питања; 

 

1. Извод из Питања: 
''... U tehničkoj specifikaciji se pozivate na standard za ispitivanje materijala I u prilogu dostavljate broj 
filmova po zavarenom spoju, koji nije u skladu sa pomenutim standardom. Da li će se ispitivanje vršiti u 
skladu sa važećim standardom ili mimo standarda, u skladu sa  tehničkom specifikacijom u konkursnoj 
dokumentaciji? Sa prilogom Tablice u skladu sa standardom SRPS EN 17636-1 za klasu B...'' 
 
Одговор на питање:  

Комисија разматрајући ваше питање, прихвата вашу сугестију у вези важећег 
стандарда на основу чега проистиче и измена техничке спецификације и усклађивање са 
стандардом а самим тим и конкурсне документације. 

На основу изнетог долази до измене и допуне конкурсне документације која ће бити 
објављена у складу са Чланом 63. Став 1. ЗЈН, из наведеног проистиче и померање рока 
за подношење понуда у складу са Ставом 5. наведеног члана.  
 
2. Извод из Питања: 
''... Što se tiče TEHNIČKOG KAPACITETA, nije naveden broj traženih defektoskopa defektoskopa.  
Takođe nije definisano da li u skladu sa standardom defektoskopi moraju da imaju izvor Se75, ili je 
moguće mimo standarda priložiti defektoskope sa drugim izvorima ...'' 
 
Одговор на питање:  

Број дефектоскопа који ће се користити за предметну услугу на терену одређује 
Извршилац али тако да испуни захтеве Наручиоца везане за квалитет услуге и рок. 
Дефектоскопи морају имати извор у складу са важећим стандардом.           
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

              ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''  
ПОЖАРЕВАЦ 

          


