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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  11029/2 
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 08-52 часова. Питање  је заведено 
под бројем 11029. Наведеним е-маил-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 
ПИТАЊЕ: 
Да ли је за Инвеститора прихватљиво да се уместо лиценце 372 - одговорни 
пројектант геодетских пројеката, приложи одговарајућа лиценца републичког 
геодетског завода?  
 

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: 
 

За наручиоца је прихватљиво да понуђач поседује геодетску лиценцу I (првог) реда 
издату од стране Републичког геодетског завода. Наручилац ће у том смислу извршити 
измену конкурсне документације. 

 
Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда 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, продужен.  
 

Крајњи рок за подношење понуда је 29. децембар 2017. године до 10,00 часова. 
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 

7,30-15,30 часова. 

 

 
Ово појашњење  и измењену конкурсну документацију 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 


