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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  11045/2 
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 17-05 часова. Питање  је заведено 
под бројем 11045 дана 20.12.2017. године. Наведеним е-маил-ом тражи се одговор на 
следећа питања: 

 
 
ПИТАЊЕ БР 1. 
Везано за доказе из додатних услова за учешће у поступку, молим Вас за појашњење за 
тачке: 5,1 до 5.6. 
Питање : Да ли се под пројектно-техничком документацијом подразумева БИЛО КОЈИ 
од следећих врста пројеката: ИДР, ИДП, ПГД, ПЗИ, односно по старом закону Главни 
пројекат и Идејни пројекат? 
  
 
ПИТАЊЕ БР.2. 
Везано за захтев тачка 5.3. 
С обзиром да се лиценца 352 не издаје у задњих неколико година, већ да сада њу 
покрива лиценца 350, да ли се за ову  тачку 5.3 као доказ могу понудити један 
 пројектант са лиценцом 350 и  један пројектант са лиценцом 353? 
  
 
ПИТАЊЕ БР.3 
Да ли свако од именованих пројектаната мора да поседује 3 референтна објекта, или је 
могуће да понуђач за сваку од тражених лиценци, достави два или три именована 
пројектанта чији би укупан број референтних објеката испунио тражени услов у 
задатом периоду? 
 

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 
 

Под пројектно техничком документацијом се подразумевају следећи пројекти: Главни 
пројекти и Идејни пројекти по старом правилнику и ИДП, ПГД и ПЗИ, по новом правилнику о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке 
документације према класи и намени објеката. 
 
ОДГОВОР БР. 2 
 

Лиценца 352 није укинута. Захтевом 5.3. из конкурсне документације су тражени 
одговорни пројектанти са лиценцом 350 искључиво за енергетске објекте и једном од две 
наведене лиценце за аутоматику и управљање 352 или 353. 
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ОДГОВОР БР. 3 
 

Сваки одговорни пројектант мора имати најмање три пројектована објекта наведеног 
описа. 
 
 
 

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 


