
 

 

ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
14000 Ваљево, Обилазни пут бб;  tel/faks: 014/3511-(916-918);  e-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Број:     1442 
Датум:    19.04.2019. године 
   
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује  
 
 

Одговор на питање потенцијалног понуђача у вези са 
 конкурсном  документацијом за ЈН-03/2019 - израда пројектне документације за 

примарни вреловод за индивидуалне стамбене објектe МЗ „Пети пук“ 
 
 
 

 Питања потенцијалног понуђача:        

1. Да ли Инвеститор обезбеђује и доставља Пројектанту Правила о раду 
дистрибутивног система ЈКП „Топлана-Ваљево“? 

2. Чија је обавеза да се обезбеди интегрисана геодетска подлога за пројектовање у 
векторском формату? 

3. Чија је обавеза набавка копије плана и Извода из катастра подземних 
инсталација? 

4. Чија је обавеза КТП? 
5. Чија је обавеза и плаћање ангажовање геометра? 
6. Да ли Инвеститор сноси трошкове плаћања свих такси РГЗ-у? 
7. Осим машинских и грађевинских пројеката да ли треба и електро пројекат за 

систем за контролу цурења? 
8. Да ли се рок од 60 дана прекида у тренутку предаје ИДР-а и ИДП-а док се не 

добију локацијски услови и решење по члану 45? 
9. Колика је оквирна дужина планирана за пројектовање овог вреловода?  

 
 
Одговори Наручиоца:  

1. Да 
2. Обавеза Инвеститора - ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
3. Обавеза Инвеститора - ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
4. Обавеза Инвеститора - ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
5. Обавеза Инвеститора - ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
6. Да 
7. Није потребан електро пројекат за систем за контролу цурења. Одговорност 

извођача радова који реализује послове монтаже система за надзор је у 
доследној примени техничке документације (према SRPS EN 14419) коју је добио 
од произвођача елемената предизолованог система, како у поступку монтаже 
тако и при испитивању и провери. 

8. Рок за извршење услуге се не прекида, јер су приликом одређивања истог узете 
у обзир и процедуре око добијања локацијских услова и решења о одобрењу за 
извођење радова. 

9. Оквирна дужина планирана за пројектовање вреловода је укупно 520m –              
око 300m прикључног вреловода и 220m вреловодних прикључака.  

 
 

 
       

Комисија за јавну набавку 


