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 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку Мале вредности- 
Број:  3379/2 
20.05.2019. 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. 932/2 од 
18.02.2019. године и Позив за достављање понуда 932/4 од 18.02.2019. 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 /2019, 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 16.05.2019. 
године,заводног броја 3379 заведеног у ЈП Топлификацији 3379, којим тражи одговор 
на следеће питање: 
ПИТАЊЕ бр.1: 
Na strani 16 konkursne dokumentacije u Obrascu br.1 ,kao Prilog br. 7 navodite –“ 
Tehnički i kadrovski kapacitet – Dokaze koji se prilažu su overene potvrde drugih 
Naručilaca za protekle tri godine“,molimo da ovu stavku obrišete na toj strani, s 
obzirom da po konkursnoj dokumentaciji kao dodatni uslov, istu ne zahtevate.? 
 
ОДГОВОР бр. 1:  
Дошло је до техничке грешке.  
 
На страни 16 конкурсне документације у Обрасцу бр.1, као Прилог бр.7 - Технички 
и кадровски капацитет-Доказе који се прилажу су оверене потврде других 
Наручиоца за протекле три године. 
 
Образац бр.1 је исправљен (Прилог бр. 7 избрисан)  
  
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација” Пожаревац 
и порталу јавних набавки дана  20.5.2018. године 
 
  
 
  
  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
  
 


