
 

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Člasnik RS“  br.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Komisija naručioca za javnu nabavku br. 24/2020 sačinila je  

Dodatne informacije br. 3 

U vezi sa pripremanjem ponude   

Za javnu nabavku – Izrada projekta doma kulture u Stamničkoj reci - br.jn. 24/2020 
 
Питања: 
 
Предмет:  "Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, ЈН бр 24/2020 године." 
 
Поштовани, 
Заинтересовани смо за учешће у Јавној набавци број:24/2020- Израда 
пројекта дома културе у Стамничкој реци 
 
Имамо питања која се односе на конкурсну документацију : 

1. У КД ЈНМВ број 24/2020 је предмет КД "Израда пројекта дома културе у 
Стамничкој реци" за коју је потребно израдити Пројекат за грађевинску 
дозвоу (ПГД) и Пројекат за извођење (ПЗИ). С обзиром да се предвиђа 
надоградња објекта, а према Закону о планирању и изградњи и осталој 
правној регулативи, неопходна је пре горе наведених активости и израда 
Идејног решења (ИДР), која није наведена у задатку КД. Да ли Наручилац 
поседује потребно Идејно решење (ИДР) или је и тај документ предмет КД? 

2. Како се предвиђа надоградња објекта, а према Закону о планирању и 
изградњи и осталој правној регулативи поред Идејног решења је неопходно 
исходовати Локацијске услове за тражену надоградњу и остале 
инфраструктурне потребе. Да ли Наручилац поседује исходоване 
Локацијске услове или ће и то бити саставни део предметне услуге? 
 
3. У КД ЈНМВ број 24/2020 је наведен рок за израду пројекта у трајању од 30 
дана. Потребно је у КД дефинисати да у рок предвиђен за израду 
документације не улази период издавања локацијских услова, исходовање 
грађевинске дозволе, као и добијање сагласности од стране Наручиоца и 
остале активности при раду надлежних органа и да се у тим периодима рок 
зауставља. 

Имајући наведено у виду потребно је  да наручилац измени Конкурсну 
документацију и све измене или допуне конкурсне документације, без 
одлаганја,  објави  на Порталу јавних набавки, као и да одговор на 



постављена питања објави на Порталу јавних набавки а све у складу са 
чланом 63.Закона о јавним набавкама. 
 
 
Одговори: 
 

1. Наручилац нема Идејно решење и не поседује тај документ. 
2. Наручилац не поседује исходоване Локацијске услове и биће набавка 

локацијских услова 
3. Рок је предвиђен за израду документације и у исти не улази период 

за издавање локацијских услова, исходоване грађевинске дозволе, 
као и добијање сагласности од стране Наручиоца и остале 
активности при раду надлежних органа, и у том периоду рок се 
зауставља.  
 

У складу са наведеним извршиће се измена конкурсне документације и 
продужиће се рок за подношење понуда за јавну набавку – Израда пројекта 
дома културе у Стамничкој реци, бр.јн. 24/2020. 
 

. 
 
 
 

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE 
 


