
 

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац 
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 
 

МБ: 07351682       ПИБ: 101971396     - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац 
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543, 
                                                e-mail: jpt@toplifikacija.rs,    www.toplifikacija.rs 

 

 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку Мале вредности- 
Број:  3140/2 
15.05.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.2.9/2017 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.2.9/2017, Услуге физичког техничког обезбеђења објеката ЈПТ, ОРН 79621000-
Услуге обезбеђања канцеларијског особља, доставило је наручиоцу писани захтев 
путем e-mail-а 12.05.2017. године,(13:23 часова) заводног броја 3140 ,заведеног у ЈП 
Топлификацији  од 15.05.2017, којим износи одређене примедбе на конкурсну 
документацију. 
 
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи: 
На страни 18  конкурсне документације, у делу који се односи на доказивање 
неопходног кадровског капацитета, Наручилац наводи: “Понуђач је у обавези да 
достави ППП ПД образац са датумом плаћања обавеза по основу пореза и доприноса 
за радно ангажована лица у месецу који претходи месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, а којим доказује дас у наведена лица ангажована у складу са 
Законом о раду…” 
Молимо да појасните за који тачно месец треба доставити ППП ПД обрасце? Из 
ове формулације произилази да је то април 2017. године, а са обзиром на то да је 
законска обавеза послодавца да исплати порезе и доприносе на зараду 
запосленима до последњег дана у месецу, за претходни месец, до истека рока за 
предају понуде, 23.05.2017. привредни субјекти су у обавези да имају образац о 
исплаћеним порезима и доприносима на зараде за март 2017. Да ли сте мислили 
на ППП ПД обрасце за март 2017. године? 
 
ОДГОВОР бр. 1: 
Прихватамо ППП ПД и за Март 2017 године. 
ПИТАЊЕ бр.2: Питање гласи: 
У конкурсној документацији у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене наведен је 
укупан број радних сати у износу од 3.136, а у Моделу Уговора стоји 3.230 сати.  
 
Да ли је дошло до техничке грешке и који је тачно предвиђен број сати на 
годишњем нивоу? 
 
ОДГОВОР бр. 2: 
Дошло је до техничке грешке.Укупан број радних сати износи 3.136, на годишњем 
нивоу. 
 

 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 
  
   


