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П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 80/18  

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН ОП 

80/18 - Израда пројектне документације фекалне и кишне канализације, по 

партијама, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 27.11.2018. године у 

22,48 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

ПИТАЊЕ: 

 

 

 

ПИТАЊЕ 1: Да ли је грешка у наслову или пројектном задатку? У којим партијама се раде 

пројекти кишне канализације и које дужине? Такође, у пројектном задатку, под тачком 4. 

ОБРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ код свих партија, није баш јасно како је 

дефинисана папирна и дигитална форма. Наиме, прво се тражи за ПЗИ 3 увезана примерка 

, па онда исто то и за ИДП и ПЗИ, а на крају (цитирамо) ''Уколико се буде прибављало 

решење о одобрењу за извођење радова, а не грађевинска дозвола,обавеза пројектанта је 

да изради ИДП у пет примерака папирне и 1 примерак дигиталне форме, све 

сертификовано у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о електронском 

потпису и другим важећим законима који регулишу ову материју.''  

ПИТАЊЕ 2: Како ће пројектант знати кад и колико примерака треба да достави пројекат у 

папирној форми, то баш и није мали издатак, с обзиром да су цртежи великог формата ?  

ПИТАЊЕ 3: За ПЗИ је разумљив већи број штампаних примерака пројекта али зашто 

треба папирна форма за прибављање Одобрења / Грађевинске дозволе нарочито у 5 

примерака? После 3 (три) године од установљавања електронског издавања грађевинских 

дозвола и осталих аката, преко централног информационог система, коме још, и чему, 

служе штампане форме пројеката? И извођачи су технички опремљени за овакву врсту 

документације. 

ОДГОВОР: 

1. Одговор: Сходно пројектном задатку, ова јавна набавка се односи на пројекте 

фекалне канализације на локацијама које су наведеним  улицама. 

Мења се број примерака које ће испоручити пројектант и то Идејни пројекат ИДП у 

једном (1) примерку у папирнатој и два (2) примерка у електронској форми, док 

број пројеката за извођење ПЗИ остаје исти. (извођач,надзор,координатор,технички 

преглед и архива) пет примерака (5) у папирној и три (3) примерка у електронској 

форми.  

2. Одговор дат под редним бројем 1. 



3. Прихвата се ваша сугестија и мења се број примерака пројекта за добијање Решење 

о одобрењу за изградњу  на 2 примерка у штампаној и један у електронској форми. 

 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН ОП 

80/18 - Израда пројектне документације фекалне и кишне канализације, по 

партијама, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 29.11.2018. године 

у 12,29 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

 

1. Да ли су прихватљиве потврде издате и оверене од стране Инвеститора или је 

обавезно да буду искључиво на обрасцу 8 конкурсне документације? 

 

ОДГОВОР: 

 

1. Потврде не морају бити на обрасцу 8. Конкурсне документације, али морају да 

садрже све елементе које садржи образац 8. Конкурсне документације предметне 

јавне набавке. 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН ОП 

80/18 - Израда пројектне документације фекалне и кишне канализације, по 

партијама, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 29.11.2018. године 

у 12,44 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

1. Predviđena je izrada IDP i PZI, a nisu navedena IDR (za izdavanja lokacijskih uslova u 

objedinjenoj proceduri).  

- da li postoje geotehničke podloge? 

- da li se radi elaborat - plan preventivnih mera?  

- nije predviđeno osiguranje od profesionalne odgovornosti ponuđača.  

 

2. U  konkursnoj dokumentaciji su dati projektni zadaci za fekalnu kanalizaciju,  

a nisu za kišnu.  

 Poželjno je da se navedu neki bitni podaci, na primer;  

- da li se planiraju samo kolektori i/ili kanali za odvođenje kišnih voda?  

- da li postoje objekti za odvođenje kišnih voda u neposrednom okruženju? Gde su 

izlivna mesta i da li su potrebne crpne stanice?  

- drugi podaci koji su bitni za sagledavanje obima posla. 

 

ОДГОВОР: 

1. U projektnom zadatku nije predviđena izrada idejnog rešenja IDR 

- Ne postoje geotehničke podloge ,već samo iskustveni podaci. 

- Nije predviđena izrada posebnog elaborata –plan preventivnih mera 

- Ne predviđa se posebno osiguranje od profesionalne odgovornosti ponuđača. 

 

 



2. Ovom javnom nabavkom, predviđa se izrada projekata samo za fekalne kanalizacije u 

nabrojanim ulicama. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


