
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“  бр.124/2012 , 14/2015 и 
68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку бр.27/2017 сачинила су  

Додатне информације бр.2 

у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку –  Израда пројеката за реновирање домова култура 
27/2017  

Питања: 
 
Сходно члану 63. став 2 ЗЈН за јавну набавку број 27/2017 за израду пројеката за Домове 
културе у Стамници и Манастирици, а поштујући рок за постављање питања -најкасније 5 дана 
до истека рока за подношење понуда,  молим да се појасни : 
1. рокови су дефинисани конкурсном документацијом не дужи од 50 календарских дана и утичу 
на оцену понуде до 40 пондера. Ако дође до продужења рока услед чекања на добијање 
техничких услова дистрибутера,  наплаћују се и пенали због прекорачења рока који није 
узрокован од стране самог понуђача већ других учесника у прибављању услова, а како понуђен 
рок знатно утиче на оцену понуда давање краћег рока знатно утиче на избор понуђача. Самим 
тим указујем да је бодовање по основу датог рока од великог утицаја на одабир понуђача, а 
након тога може да се уговором коригује што доводи до неравноправности приликом самог 
вредновања понуда 
2. ислата за израду пројекта је у 100% износу везана за позитивну извршену техничку контролу 
пројекта. Питање је ко бира(по закону то је обавеза инвеститора) и наручује техничку контролу 
пројекта и у ком временском периоду, јер је то директно везано за наплату уговореног посла: да 
ли ће бити испоштован рок по предаји пројеката у периоду до 45 дана  да се изврши и техничка 
контрола и где је ту гаранција за пројектанта по предмету ЈН. Пракса је да се део исплате везује 
за извршену техничку контролу, али не 100% од фактуре по уговору, па сматрам да је тако 
требало да се предвиди и овом набавком. 
3. у моделу уговора и тендерској документације помиње се техничка спецификација и 
пројектни задатак , али у целокупној документацији везаној за јавни позив тих параметара и 
података нема. Питање је да ли наручилац поседује грађевинске пројекте за објекте, да ли се 
овим позивом тек спроводи озакоњење објеката, а наредни корак треба да уследи израдом 
пројекта за потребну реконструкцију без пројектног задатка наручиоца, већ да ли је то обавеза 
пројектанта по наведеној ЈН. 
4. предмет набавке је  идејно решење, те се поставља питање да ли се иде и на обједињену 
процедуру, или је обавеза понуђача да наведену техничку документацију, тј пројекте за 
грађевинску дозволу      наведене у позиву само спакује у 4 примерка и на 2 ЦД и исте 
наручиоцу преда. 
 
 

Одговори у вези ЈН 27/25017 
 

1. Сходно да се ради легализација постојећих објеката неће се ићи на издавање грађевинске 
дозволе и локацијских услова, већ ће се ићи на санацију и адаптацију постојећих 
објеката по чл. 145 Закона о планирању и изградњи.  

2. Техничка контрола пројектне документације биће послата одмах након предаје, тако да 
ће исплата бити испоштована у року од 45 дана од завршетка пројектне документације.  

3. Наручилац не поседује грађевинске пројекте и овим јавним позивом се обухвата 
озакоњење објекта, а након тога добиће пројектни задатак од наручиоца. 

4. Иде се на обједињену процедуру, а обавеза понуђача је да техничку документацију преда 
електронским путем за грађевинску дозволу, тј. За решење о одобрењу извођења радова 
по чл. 145. Закона о планирању и изградњи.  

 
 



 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


