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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Служба за јавне набавке 

Датум: 12.06.2017. године 

 

 

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а у вези са јавном набавком услуга обликованој 

у девет партија, број набавке: ЈН 1.2.112/2017 до 1.2.120/2017 - 71320000 – Услуге 

техничког пројектовања, на тражење појашњења односно додатних 

информацијама, достављамо следећи одговор: 

 

Питање.1: Поштовани, да ли остајете при тврдњи да је вршење техничке контроле 

предметних пројеката може  „сматрати“ додатним условом _?     

 ОДГОВОР: Додатни услови су дефинисасни на страни 51. конкурсне 

документације. 

Питање.2: Да ли мислите да предметне пројекте треба да Вам се доставе након 

израде „лист по лист“, хаотично и онако како пројектант „сматра“ , јер закон не 

забрањује извршиоцу тако да достави техничку документацију нити Ви можете да 

условите како ће та техничка документација бити упакована јер Ви не усвајате 

правилнике, или би требали да поштујемо ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ 

И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА ("Сл. гласник 

РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016)  

ОДГОВОР: Не, техничка  документација, по врсти и садржају, пакује se према 

Правилнику 

Питање.3: Да ли Ви својевољно остајете при томе,  да  лице које својим печатом и 

потписом оверава техничку контролу треба да прекрши доле наведени 

праилник који ближе одређује оно што у ЗАКОНУ пише?!!!    

ОДГОВОР: Не ради се о кршењу правилника, јер поред Закона о планирању и 

поменутог Правилника постоје и други прописи који се односе на слободу 

уговарања, тј. подразумева се да све што није забрањено – то је дозвољено у 

смислу Закона о облигационим односима. Дакле, наручилац у овом случају 

захтева техничку контролу пројеката. Ваша је одлука да ли ћете се јавити на 

овај јавни позив, односно на позив за подношење понуда у смислу поменутог 

Закона, или ћете, у смислу Закона о јавним набавкама поднети захтев за 

заштиту права, на шта имате право по Закона о јавним набавкама. 
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Питање. 4: Да ли Ви читате оно што сте написали када кажете „Закон и 

Правилник“  нису „забранили“ израду техничке контроле, или само покушавате да 

кажете да Члан 4  Став 2 не постоји, који наравно НЕ ЗАБРАЊУЈЕ НЕГО 

БЛИЖЕ ДЕФИНИШЕ ОНО ШТО ЈЕ У ЗАКОНУ РЕЧЕНО И ДЕЦИДНО 

НАВОДИ ОДНОСНО ОГРАНИЧАВА ШТА ПОДЛЕЖЕ ТЕХНИЧКОЈ 

КОНТРОЛИ?!! (доле наведени извод из правилника је саставни део питања)     

 

ОДГОВОР: Не сматрамо да поменути члан не постоји. Закон не ограничава, већ 

дефинише у којим случајевима је обавезна техничка контрола.  

 

Питање. 5: Како „сматрате“  Члан 4  Став 2 ??? 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИН 

ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ 

ОБЈЕКАТА 

("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) 

3. Техничка контрола  

  

Члан 4  
  

Техничка контрола обухвата проверу: усклађености са свим условима и правилима 

садржаним у локацијским условима; усклађености са Законом и другим прописима, 

техничким нормативима, стандардима и нормама 

квалитета;.................................................................................................................  

  

Техничкој контроли подлеже само пројекат за грађевинску дозволу.  

  

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за грађење објеката из члана 133. 

став 2. Закона, обухвата и проверу усклађености са мерама садржаним у извештају 

ревизионе комисије.................................................................    

  

ОДГОВОР: „Сматрамо“ га како и гласи у потпуности, само што се не ради о 

пројекту за грађевинску дозволу. 

 

 

Питање.6: Хоћете ли почети да на конкретна питања, конкретно одговарате по реду: 

Одговор-Питање1:, Одговор – Питање 2:.......итд.............. или ћете и то да радите 

онако како Ви сматрате да треба 

  

ОДГОВОР: На свако питање одговарамо тако да за исто дајемо и конкретан 

одговор. 

 

С поштовањем 

 

 

                                                                                       Комисија за јавну набавку 

  

 


