
 

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: 2069 /2 
12.04.2018. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
2.2.23Н/2018 Услуге ГПС- праћење возила за 2018-2019 годину. 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 2.2.23Н/2018 - Услуге ГПС- праћење возила за 2018-2019 годину, ОРН ОРН-
51240000-Услуге инсталирања навигационе опреме., доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а 12.04.2018. године,(11:11 часова и 11:16) заводног броја 
2069,заведеног у ЈП Топлификацији  од 12.04.2018, којим тражи одговор на следеће 
питање: 
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи: 
У конкурсној документацији не постоји образац изјаве о поседовању пословно-техничког 
капацитета, која је наведена као један од образаца који треба да садржи. Молимо да нам 
доставите форму ове изјаве?. 
 
ОДГОВОР бр. 1: 
Наручилац је недвосмислено у конкурсној документацији читко и на видљивом месту написао:" 
Изјава о поседовању пословно-техничких капацитета (сопствена изјава)", што вам и даје 
одговор на питање.   
ПИТАЊЕ бр.2 Питање гласи: 
Имајући у виду да се ради о услугама ГПС праћења возила, да ли је један од обавезних услова 
за учешће у предметној  набавци поседовање лиценце МУП-а, за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад и одржавање система техничке заштите и обуке корисника, а све у складу  са 
Законом о приватном обезбеђењу по којем је ово један од обавезних услова у наведеним 
набавкама? Уколико није, молимо да у вашу документацију, као обавезан услов, убаците да 
Понуђач мора да поседује наведену лиценцу МУП-а? 
ОДГОВОР бр. 2: 
Наручилац је недвосмислено у конкурсној документацији читко и на видљивом месту написао да 
Понуђач мора да испуни:  
"-Позитивне прописе Републике Србије. 
-Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета.", 
што вам  даје одговор и на ово друго питање. 
ПИТАЊЕ бр.3: Питање гласи: 
Да ли се модел уговора, члан 2-Вредност услуга, у поља која попуњава Понуђач " укупан износ 
без ПДВ-а, износ ПДВ, Укупан износ са исказаним ПДВ" уписује се цена месечне претплате за 
18 возила, или укупно уговорена сума? 
ОДГОВОР бр. 3: 
Наравно да се уписује укупно уговорена сума за 18 возила за 24 месеци. 
Хвала на конструктивним  питањима и надамо се да ће вам одговори помоћи да успешно 
попуните конкурсну документацију.  

 Ово појашњење 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 својој интернет 
страници www.tоplifiкаcijа.rs 
 
 
     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    


