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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  11035/2 
21.12.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ                                                                                                       

 
ПРЕДМЕТ:  појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
  1.2.13/2017 
 

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН ОП 1.2.13/2017 Израда пројекта за грађевинску дозволу станицa за подизање 
притиска, ОРН  71242000-израда пројеката и нацрта, доставило је наручиоцу писани 
захтев путем е-маил-а дана 19.12.2017. године у 10-32 часова. Питање  је заведено 
под бројем 11035. Наведеним е-маил-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 
На основу увида у предметну документацију, слободни смо поставити следећа питања за 
разјашњење: 

 
 
1. У Пројектном задатку за израду пројектне документације препумпне станице за 
подизање притиска стоји: 

 

 
 
 
Да ли је због потребне Пријаве радова потребно предвидети Идејни пројекат као 
фазу техничке документације? Молимо за разјашњење. 

 
2. У Условима из просторно-планске и урбанистичке документације стоји: 

 

 
 
Да  ли  постоји  предметни  План  генералне  регулације,  односно  да  ли  је  
званично усвојен? 
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3. На страни 13 стоји: 

 

 
Да ли предвиђеном пројектном документацијом треба обухватити потпуно 
пројектовање ТС 35/10 kV/kV, ТС 10/0,4 kV/kV и ТС 10/0,69 kV/kV? Скреће се пажња да 
су то засебни објекти у погледу прибављања Грађевинске дозволе и осталих 
сагласности. Молимо за разјашњење. 

 
4. У вези са претходним питањем се скреће пажња да ТС 10/0,69 kV/kV нису типске, те 
нису обухваћене постојећим Техничким препорукама ЈП ЕПС. 

 
5. На страни 13 стоји: 

 

 
 
Пошто новим Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени 
гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) није предвиђен Главни 
пројекат као фаза техничке документације, потребно је разјаснити да ли се предметни 
захтеви односе на Пројекат за извођење. 

 
6. На страни 20 стоји: 

 

 
 
Да ли ће се користити општи ККС систем обележавања, или неког појединачног 
произвођача? 

 
7. На страни 23 стоји: 
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За послове на изради пројектно техничке документације у својству одговорног 
пројектанта за све врсте пумпних постројења, па и за даљинске системе грејања се 
захтева лиценца 332, колико је нама познато. Молимо за разјашњење. 
 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 
 

 
 
 
ОДГОВОР БР. 1 

Није потребно предвидети Идејни пројекат (ИДП) јер се по важећем Закону о 
планирању и изградњи уз пријаву радова не прилаже техничка документација.  

 
 

ОДГОВОР БР. 2 
Пројектна документација ће се радити у складу са локацијским условима које ће 

издати надлежни орган локалне самоуправе.  
 
 

ОДГОВОР БР. 3 
Пројектом треба обухватити све наведене објекте. 
 
 

ОДГОВОР БР. 4 
Инвеститору нису познате техничке препоруке ЕПС. Тражена ТС10/0,69 kV је 

неопходна за напајање електромоторних погона и за њу ЕПС дистрибуција мора издати 
одговарајуће услове. Уколико ТС10/0,69 kV буде изузета из локацијских услова може се 
укључити у пројекат електромоторних погона. 

 
 

ОДГОВОР БР. 5 
Предметни захтев се односи на пројекат за извођење (ПЗИ). 
 
 

ОДГОВОР БР. 6 
Систем обележавања биће у договору са пројектантом технологије – машинске струке. 
 
 

ОДГОВОР БР. 7 
За пројектанта под тачком 5.1. искључиво је потребна лиценца 330 као што је 

наведено у конкурсној документацији. 
 
 

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.toplifikacija.rs 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


