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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 24/18 УСЛУГЕ 

ПРОЈЕКТОВАЊА (Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк , 

Социјална инфраструктура – градска пијаца) 

ПИТАЊA: 

 

1. Поштовани, 

Молимо Вас да у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дате додатна појашњења 

конкурсне документације у вези јавне набавке број 24/18, УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА 

(Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк, Социјална 

инфраструктура – градска пијаца) ЈН бр 24/18 ОРН: 71320000-Услуге техничког 

пројектовања. 

На страни 3/57, у Члану 4. Техничка документација и планови, наводите: "Пројектни 

задаци су саставни део Конкурсне документације". 

На странама 41/57, 44/57 и 45/57 у Пројектним задацима се позивате на Идејна решења. 

Молимо за допуну документације и достављање Идејних решења и локацијских услова на 

основу којих је расписана набавка услуга пројектовања. 

 

2. Поштовани, 

 

Молим Вас да у складу са Законом о јавним набавкама, члан 63. дате додатна појашњења 

конкурсне документације јавне набавке број 24/18, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ OБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА 

(Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк, Социјална 

инфраструктура – градска пијаца), а у вези са Партијом 1. 

У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама, став 4, тачка 6. молим за допуну 

конкурсне документације, техничке документације и планова. Пројектни задатак се позива 

на Идејно решење (ИДР) које није приложено у Конкурсној документацији. 

У Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле 

документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 

58/2016 и 96/2016) члан 17. став 2. гласи: "Пројектом за грађевинску дозволу врши се 

разрада планиране концепције објекта утврђене идејним решењем на основу ког су 

прибављени локацијски услови...". 

Молим да у складу са наведеним доставите Идејно решење и локацијске услове на основу 

којих се врши услуга која је предмет набавке услуга пројектовања, односно израда 

Пројекта за грађевинску дозволу или исте омогућите на увид 

 

 

 

 

 

 



 ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

Наручилац ће извршити прве измене конкурсне документације за јавну набавку отвореног 

поступка бр 24/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА (Спортска инфраструктура, Социјална 

инфраструктура – парк , Социјална инфраструктура – градска пијаца) и у складу са 

изменама продужити рок за подношење понуда . 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 24/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА 

(Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк, Социјална 

инфраструктура – градска пијаца) 

 

Датум: 05.03.2018 године 


