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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН КЗД 1/2017 (1.2.127 у 

Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку 

број ЈН КЗД 1/2017 (1.2.127 у Плану јавних набавки) - израда идејног решења на конкурсу за 

адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Галерије "Милена Павловић Барили", ОРН 71230000 – 

организација архитектонских конкурса за нацрте, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 

дана 03.07.2017. године у 12,19 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Заинтересовани смо да учествујемо у поступку јавне набавке за израду идејног решења на конкурсу за 

адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Галерије "Милена Павловић Барили". У вези са тим 

имамо питања на које би вас замолили да нам одговорите. 

 

- Да ли постоји могућност да поред документације која је постављена на порталу у .пдф формату исту 

добијемо и у dwg (AutoCad) формату? Ово питање се односи на цртеже постојећег стања објекта и 

катастарску подлогу. 

- Да ли је могуће да доставите фотодокументацију садашњег изгледа објекта и парцеле? 

- Да ли су услови добијени од Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево још увек 

важећи? 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

  

ОДГОВОР 1: 

 

Могуће је добити катастарску подлогу у dwg (AutoCad) формату и она ће бити објављена као прилог 

овог појашњења наручиоца. Није могуће добити цртеже постојећег стања у dwg формату, обзиром да 

Наручилац не поседује исте у поменутом формату. 

 

ОДГОВОР 2: 

 

Постоји могућност за достављање фото документације постојећег (садашњег) стања и изгледа објекта 

и парцеле. 

Напомена: Наручилац препоручује обилазак предметне локације. 

 

ОДГОВОР 3: 

На основу сазнања које смо усменим путем добили од Регионалног завода за заштиту  споменика 

културе Смедерево, услови који су приложени у конкурсној документацији су још увек важећи. 

 

            Ово појашњење у у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник 

РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници www.pozarevac.rs. 

 

ЖИРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН 

http://www.pozarevac.rs/

