
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  

Наш знак: 9066/3-2 
_________ / _____     Пожаревац, 21. децембар 2018. године 
Ваш знак: 
_________ / _____ 
  

На основу Члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник). 
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању поступка 
jaвне набавке, број 9066 од 12.12.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 
9066/3 од 14.12.2018. године, објављеног дана 14.12.2018. године на порталу УЈН у складу 
са Чланом 55. Закона и конкурсне документације са роком за доставу понуда 25.12.2018. 
године до 9 сати, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 1222/2018 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ 
ОРН: 50510000 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 20.12.2018. године, заведен од стране 
Наручиоца са бројем 9290 путем електронске поште, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији 
као и одговором од стране комисије; 
 

Питање захтев за појашњење:  

''Molim Vas da uzmete u razmatranje naš predlog za promenom naziva javne nabavke, kako 
bismo mogli da Vam dostavimo ponudu. 
Kao akreditovana laboratorija ne smemo da vršimo servis, pa samim tim ni da učestvujemo na 
tenderima gde se servis čak i spominje, iako je po predmeru radova navedeno da se vrši 
ispitivanje i baždarenje ventila sigurnosti, što klasičnom metodom, što on-line metodama 
ispitivanja, zbog tzv. sukoba interesa. Uzevši u obzir sve, molimo Vas da izvršite izmenu u nazivu 
javne nabavke.  
U prilogu mejla Vam dostavljamo dopis ATS-a, koji se odnosi na situaciju nastalu početkom ove 
godine.'' 
 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
 

На основу наведеног и захтеваног, именована комисија остаје при раније објављеној 
конкурсној документацији и Позиву без измене рока за достављање, посебно без 
захтеване измене Назива предметне јавне набавке са детаљним образложењем и 
отклањању евентуалне нејасноће. 
 

Питање и упућен захтев којим указује потенцијални понуђач, посебно истичући саопштење са 
сајта АТС-а са насловом: Овим саопштењем се мења објављено 16.05.2018. године а у вези 
преласка на рад према новом издању Превилника о мерилима са датумом 14.02.2018. 
године и поднаслова, Обавештење за контролна тела и сертификациона тела у области 
опреме под притиском ( наведени допис у прилогу је саставни део документације) је општег, 
информативног карактера и односи се на сам рад контролних тела не Наручиоца.  
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На основу наведеног именована комисија, остаје при свим елементима који су неопходни за 
спровођење поступка јавне набавке. Усвојеним планом и програмом пословања за текућу 
пословну годину Наручиоца, усвојеним планом ЈН за текућу пословну годину и Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке. 
 

Захтев за измену наслова предметне набавке и његово евентуално прилагођавање  захтеву 
заинтересованог лица, није у делокругу рада комисије која је именована за спровођење 
поступка јавне набавке Решењем број 9066/1 од 12.12.2018. године а по стицању законских 
услова. 
 

Прихватајући достављену информацију комисија исте оцењује као неприхватљивим и 
необавезујућим у свом раду, истим не увиђа кршење прописа, посебно у делу законитости 
спровођења предметног поступка јавне набавке не улазећи у појединости и наведена 
ограничења појединих привредних субјеката односно потенцијалних понуђача, посебно јер 
њихова ограничења не проистичу из поступака Наручиоца. Наручилац је у обавези што и 
чини да поштује начела у спровођењу поступка јавних набавки; ефикасности и 
економичности, обезбеђењу конкуренције, транспарентности и једнакости понуђача и 
заштити животне средине и обезбеђења енергетске ефикасности.  
 

Комисија нема овлашћења и механизме измене претходно наведених и усвојених аката.   
На основу самог садржаја који је недвосмислено информативног карактера, исте ће 
проследити свом пословодству у разматрање а све у циљу постизања побољшања 
квалитета рада и сачињавања планова и програма пословања предстојеће пословне 
године.     

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део раније  објављене конкурсне 
документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда. 
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