
 

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.50/2018 сачинила су  

Додатне информације бр.2 

у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку – Услуге - Израда пројектно - техничке документације за 
реконструкцију, адаптацију и доградњу опште болнице Петровац на Млави, 

бр.јн. 50/2018 
 

 
Питања:  
 
Poštovani, 
  
Molimo Vas za pojašnjenja u vezi sa Javnom nabavkom 50/2018 Usluge „Izrada 
projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju opšte 
bolnice Petrovac na Mlavi“ -  Postupak javne nabavke male vrednosti. 
  
Naime, u konkursnoj dokumentaciji, ugovoru i uslovima plaćanja se navodi da se 
radi i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i Tehnička kontrola, npr- nakon 
tačke 4. Opis Predmeta nabavke gde se navodi cena i rok za izradu projekta ide 
tačka 1. Uslovi plaćanja gde stoji „100% ugovorene vrednosti usluge na osnovu 
ispostavljene fakture za izvršene usluge – u roku do 45 dana, a po prijemu 
pozitivnog izveštaja o tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu“. Na 
stranama 4 i 5 navedeno je da nije potrebno pribavljati građevinsku dozvolu i da 
će se ići preko člana 145 Zakona o planiranji i izgradnji i pribavljanja Rešenja o 
odobrenju za izvođenje radova, kao i da se rade Idejni projekti - IDP i Projekti za 
izvođenje - PZI. Molimo za pojašnjenje. 
  
Takođe na strani 4 navedeni su objekti koji su predmet usluge: Interno i hirurško 
odeljenje, Staro grudno i kuhinja, dakle 3 objekta. U tekst konkursne 
dokumentacije u tehničkom opisu aktivnosti i objekata navode se i objekt koji 
nisu prvobitno navedenii: Grudno odeljenje, Rekonstrukcija spoljne vodovodne, 
kanalizacione i toplovodne mreže u okviru dvorišta Opšte bolnice, Bolničko 
dvorište... Molimo za pojašnjenje. 
 
 
Одговор: 
 



Провером је утврђено да је приликом израде Конкурсне документације 
начињена грешка, те ће се извршити одговарајућа исправка исте у погледу 
услова плаћања и у погледу пројектног задатка. 
Такође наводимо да није потребно прибављати грађевинску дозволу већ ће 
се ићи преко члана 145. Те ће се у складу са тим извршити исправка 
конкурсне документације. 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 


