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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-588/20-015/4 

Датум: 17.08.2020. године  

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

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

ЈН ОП 45/2020 (1.2.87 у Плану јавних набавки)                                                                                                                                                                                                          
 

   Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 

услуга, број ЈН ОП 45/2020 (1.1.87 у Плану јавних набавки) Израда урбанистичког 

пројекта за потребе просторног уређења терена и изградњу спортских објеката на кп. 

бр. 2237/1 КО Пожаревац, ОРН 71320000-услуге техничког пројектовања ,, доставило је 

наручиоцу писани захтев путем email-а дана 13.08.2020. године у 16,02 часова. Наведеним e-

mail-ом тражи се одговор на следећa питањa:  

 
Питање 1: 

       Прегледом документације за ЈН ОП 45/2020 (1.1.87 у Плану јавних набавки) Израда 

урбанистичког пројекта за потребе просторног уређења терена и изградњу спортских објеката на кп. 

бр. 2237/1 КО Пожаревац, ОРН 71320000-услуге техничког пројектовања видели смо да "Процењена 

вредност јавне набавке износи 675.000,00 динара без ПДВ-а." Ово би било разумљиво да се ради о 

само једној фази пројекта, о урбанистичком пројекту. Међутим, није баш јасно јер се после набраја 

још 5 разних фаза (ИДР, ИДР за локацијске услове, ИДП, ПГД и ПЗИ). Да ли можете да нам 

разјасните ово? Да ли постоје процењене вредности за друге фазе пројектовања? Да ли ће оне бити 

предмет других јавних набавки? 

 

               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: 

 

            Процењена вредност јавне набавке ЈН ОП 45/2020 (1.1.87 у Плану јавних набавки) 

Израда урбанистичког пројекта за потребе просторног уређења терена и изградњу 

спортских објеката на кп. бр. 2237/1 КО Пожаревац, ОРН 71320000-услуге техничког 

пројектовања износи  675.000,00 динара без ПДВ-а и односи се на све фазе наведене у 

техничкој спецификације конкурсне документације односно на Идејно решење (ИДР), 

Урбанистички пројекат (УП), Идејно решење (ИДР) за прибављање локацијских услова, 

Идејни пројекат (ИДП), Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) Пројекат за извођење (ПЗИ). 

 

            Ово појашњење и обавештење о продужењу рока за подношење понуда 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 


