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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности- 
Број:  1392/2 
12.03.2018. 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 МВ  
  1.2.12/2018 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ 
1.2.12/2018, Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска, 
ОРН  71242000-израда пројеката и нацрта, процена трошкова, доставило је наручиоцу писани 
захтев путем e-mail-а дана 09.03.2018. године у 10.28 часова часова (којим тражи одговор на 
следећа питања: 
 
 
ПИТАЊЕ 1: 
обраћамо Вам се поводом Јавне набавке ЈНМВ 1.2.12/2018 - Израда пројекта за грађевинску 
дозволу станице за подизање притиска. 

У оквиру конкурсне документције захтева се да се приложи лична лиценца инжењера 
хидротехнике 314. Мишљења смо да за инсталације хидротехнике у оквиру предметног 
пројектовања задовољава и лична лиценца број 311. 
 
Опис делатности које покрива лична лиценца ИКС 311: 
 
Пројекти конструкција нових објеката, реконструкција и санација конструкција: 
 
- свих објеката високоградње, свих врста и сложености конструкцијских система, материјала, 
распона, спратности и висина; 
- темеља свих врста објеката високоградње и мање сложених пројеката заштите темељних 
јама; 
- приступних и градилишних путева и прилаза; 
- мањих потпорних зидова и пропуста; 
- мостова распона до 15m; 
- секундарне мреже и прикључака водовода и канализације; 
- стадиона капацитета до 10000 гледалаца конструктивног распона до 50m; 
- силоса и резервоара капацитета до 10000m3; 
- обичних канала и цеви, мањих постројења за припрему воде за пиће, отпадних вода, црпних 
станица, резервоара и објеката за опрему, комаде и арматуру; 
- пројекти свих врста скела; 
Како претпоследња ставка описа делатности лиценце 311 покрива предметно пројектовање, 
интересује нас да ли се захтев из тендера за личну лиценцу 314 може заменити захтевом за 
личну лиценцу 311? 
 
ОДГОВОР:    
Наручилац прихвата примедбу заинтересованог лица и у том смислу врши одређене измене 
конкурсне документације на страни 24. у погледу захтева које понуђач треба да испуни да би 
доказао испуњеност услова у погледу довољног кадровског капацитета.  
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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 МВ 1.2.12/2018, Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање 
притиска, ОРН  71242000-израда пројеката и нацрта, процена трошкова, продужен.  
Крајњи рок за подношење понуда је 21. март 2018. 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.tоplifiкаcijа.rs 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


