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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
Број:  4418/2 
09.07.2018. 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  
1.2.16/2018 
 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.2.16/2018, Снимање и израда геодетских подлога за потребе 
пројектовања ТС, ОРН  71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге, 
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 05.07.2018. године у 11,34 
часова заведен под бројем 4418 дана 05.07.2018. године, којим поставља питање за 
следеће: 
 
ПИТАЊЕ 1. 

 
Редни број 1 и 3 – Нејасно. Обе ставке обухватају само снимање, како сте 
замислили презентацију добијених података? 
Сматрамо да су ове ставке и сувишне јер су предметни радови садржани у другој 
ставки – редни број 2. 

ОДГОВОР 1.  
 Редни број 1 значи да понуђач сними подужни профил трасе, трасу израђује 
 пројектант – наручилац посла, на начин да понуђач достави висинске коте 
 (обрачун по метру). 
 Редни број 2 значи да понуђач сними подужни профил трасе и за исти изради 
 подужни профил (обрачун по метру). 
 Редни број 3 значи да понуђач сними висинску коту за задату тачку, тачку 
 одређује пројектант – наручилац посла (обрачун по комаду). 
 
 
ПИТАЊЕ 2. 

Редни број 4 – У овој ставки је јединица мере дужина изохипсе. 
Сматрамо да је то потпуно нелогично,у геодетској пракси неупотребљиво. И у овом 
случају ,радови које сте навели у овом редном броју са садржани у другим редним 
бројевима – р.бр.7 и 8. 

ОДГОВОР 2.  
Грешком стоји да је јединица мере дужина изопси а треба да стоји дужина трасе. 
Ова позиција се односи на снимање висинских кота на траси који ју је доставио 
пројектант – наручилац посла, са излачењем изопси у појасу трасе (обрачун по 
метру трасе). 

 
 
ПИТАЊЕ 3. 

Редни број 5 – „Очитавање специфичних углова на терену“. 
Апсолутно нејасно.Шта се тачно тражи овом ставком? 

ОДГОВОР 3.  
Због ситуације на терену, услед подземних инсталација, потребно је очитати 
– измерити тражени угао који се разликује од стандардних углова, а све за 
потребе пројектовања ТС Града Пожаревца 
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ПИТАЊЕ 4. 

Редни број 7 и 8 – РГЗ више не оверава катастарско-топографске планове. 
У редном броју 8 се тражи да се цена нуди по ару преко 10 ари. Да ли то значи да  
ће за површину од на пример 15 ари , укупна сума бити: цена до 10 ари (р.број 7) 
плус (15-10) пута цена ара преко 10 ари (р.број 8)?  

ОДГОВОР 4.  
        Управо тако, број 7 се односи на површине до 10 ари и обрачун је по комаду,   
                   а број 8 се односи на површине преко 10 ари и обрачун по ару.  

 
ПИТАЊЕ 5. 

                                         ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
Редни број 10 и 11 – Да ли су наведене количине одговарајуће? За реалну понуду 
су потребне макар приближне количине .  

ОДГОВОР 5.  
                   Наведене количине су одговарајуће (претходне две године није урађена ни             
                   једна легализација – није се указала потреба). 

 
ПИТАЊЕ 6. 

 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да ли су неопходни административни радници? 
Да ли кадровски капацитет могу да испуне четири геодетска стручњака , 
дипломирани инжењери са лиценцама првог реда , специјалисти , 
геометри ?  

ОДГОВОР 6.  
                  Да, кадровски капацитет могу да испуне четири геодетска стручњака           
                  (дипл.инж. са лиценцом се увек може прогласити административним   
                  радником, а обрнуто – никада).  
 
 
 

 
Ово појашњење  и измењена конкурсна документација је у складу са чланом 63. став 

3. и став 5. 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 


