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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности- 
Број:  184/2 
12.01.2017. 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 МВ  
1.2.7/2016 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ 
1.2.7/2016 - Технички преглед нових објеката ТС, ОРН 71631300-услуге техничког прегледа 
зграда, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а заведен под бројем 184 дана 
11.01.2017. године у 10,02 часова  којим тражи одговор на следеће питање:  
 
ПИТАЊЕ: 
Обраћамо Вам се поводом Јавне набавке ЈНМВ 1.2.7/2016 Технички преглед нових објеката 
ТС. Интересује нас да ли бисте уважили референцу за доказивање пословног капацитета која 
је реализована у 2016. години. 
Такође, да ли се тражи да инвестициона вредност објекта буде већа од 3.000.000,00 динара за 
сваки објекат (како је наведено у списку додатних услова на страни 15 конкурсне 
документације) или је у питању вредност извршених услуга (како се тражи у обрасцима бр. 9 и 
бр. 11)? 
 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ: 
Обзиром да је поступак јавне набавке покренут крајем 2016. године, наручилац прихвата и 
референцу реализовану у 2016. годину и у том смислу начинио је измене конкурсне 
документације у делу који се односи на одређивање додатних услова  за учешће у поступку 
јавне набваке и начину доказивања истих (на странама 15. 17. и 18. Конкурсне 
документације). 
Инвестициона вредност објеката треба да буде већа од 3.000.000,00 динара за сваки 
објекат појединачно као што је наведено на страни 15. Конкурсне документације (код 
утврђивања додатних услова за учешће у поступку јавне набавке). Из наведених разлога 
наручилац је кориговао вредност у обрасцима бр. 9 и бр. 11 тако да се она сада односи на 
вредност објеката. 
 
 
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 МВ Технички преглед нових објеката ТС, ОРН 71631300-услуге техничког прегледа 
зграда, продужен. 
 
 
Крајњи рок за подношење понуда је 18. јануар 2017. године до 10,00 часова. 
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Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-
15,30 часова. 
 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 18. јануара 2017. 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 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 
  
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 


