
 

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:  2654/2 
03.06.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.2.7/2020 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.2.7/2020, Услуге физичког техничког обезбеђења објеката ЈПТ, ОРН 79710000-
Услуге обезбеђања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 2.06.2020. 
године,заводног броја 2654 ,заведеног у ЈП Топлификацији  од 3.06.2020, којим износи 
одређене примедбе на конкурсну документацију. 
 
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи: 
Питање 1: Mолимо за информацију колико позиција сте предвидели за обезбеђење 
односно колика је годишња сатница? 
 
 
Oдговор бр.1: 
Предвиђене су 2 позиције за обезбеђење: 
1) Предметна услуга обухвата обезбеђење и контролу објекта и имовине у објекту 
наручиоца( инфо центар, благајне која послује у склопу истог простора као и управне 
зграда а све наведено је повезано у једну функционалну целину, имовине и лица која 
се налазе у наведеном пословном простору ЈП Топлификација Трг Радомира Вујовића 
бр.2 (у даљем тексту штићени објекат).  
1а) Сатница је 2.859 сати за прву позицију. 
Предметна услуга обухвата обезбеђење и контролу објекта и имовине у објекту 
наручиоца 
2) Наручилац уз накнаду ангажује извршиоца ради пружања услуге физичког  
обезбеђења магацина ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, ул Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац 
(зграда – магацин за смештај материјала -1003 м2,  зграда – магацин канцеларија – 234 
м2 и грађевинско земљиште око магацина - 33,54 ара. Све наведено је повезано у 
једну функционалну целину, имовине и лица која се налазе у наведеном пословном 
простору. 
2а) Сатница је 6.099 сати за другу позицију. 
 
Укупна сатница је 8.958 сати за оба објекта. 
 
 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 Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
 
 
     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  
   


