
 

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. 
Број: 1070 /2 
28.02.2022. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за набавку на коју се закон о Ј.Н 

не примењује, бр.Н 55-у/2022 „ Редован  шестомесечни преглед П.П 
апарата,испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата. 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за набавку на коју се 
закон о Ј.Н не примењује Н 55-у/2022 „ Редован  шестомесечни преглед П.П 
апарата,испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата  .  
Заинтересовано лице доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 25.02.2022. 
године, заводног броја 1070,заведеног у ЈП Топлификацији  од 25.02.2022, којим тражи 
одговор на следећа питања: 
       
Питање бр 1.  
Да ли треба само један шестомесечни сервис апарата, испитивање хидрантских црева 
и ванредно пуњење апарата или и набавка опреме која је у спецификацији и да ли 
обухвата износ од 225.00 динара без ПДВ?  
Одговор бр 1:  
Potrebno je obaviti dva sestomesecna servisa pp aparata, jedno ispitivanje hidrantskih creva 
i dva sestomesena kontrola hidranata  kao i nabavka opreme i sve to obuhvata iznos od 225 
000 din bez PDV. 
 
Питање бр 2.  
Да ли износ од 225.000 без ПДВ-а треба да обухвати два шестомесечна сервиса јер 
важење уговора 12 месеци илии је то износ за један шестомесечни сервис? 
Одговор бр 2:  
Iznos od 225 000 bez PDV obuhvata dve sestomesecne kontrole. 
 
Питање бр 3.   
Да ли попуњавамо ставке 4,5, и 7 које се односе на набавку? 
Одговор бр 3:  

Sve stavke iz specifikacije mora da se popune. 
  
       
 
 
         
 

  
 


