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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 04/20 – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, 
ПРОЈЕКТА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ОСТАЛЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ 5 (ПЕТ) РАДАРСКИХ 
ЦЕНТАРА: ВАЉЕВО, ПЕТРОВАЦ, БЕШЊАЈА, УЖИЦЕ И КРУШЕВАЦ 

 
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 04/20 – Израда идејног решења, 
пројекта за добијање грађевинске дозволе и остале документације за потребе 
изградње 5 (пет) радарских центара: Ваљево, Петровац, Бешњаја, Ужице и 
Крушевац, постављена су следећа питања понуђача: 

 
Питањe 1: 

“ Čija je obaveza tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu?  ” 
 
Одговор на питањe 1: 
Конкурсном документацијом за набавку предметне услуге, није предвиђена и услуга 
техничке контроле пројеката. Услугу техничке контроле наручилац ће прибавити у 
посебном поступку јавне набавке који ће се спровести и реализовати благовремено у складу 
са роковима којима је предвиђена динамика израде пројеката за  грађевинску дозволу. 
Набавку наведених услуга наручилац је планирао са циљем да се обезбеди потпуна 
назависност, објективност и непристрасност пружалаца конкретних услуга. 
 
Питањe 2: 
“ Šta sve podrazumevaju troškovi pribavljanja saglasnosti,uslova i dozvola koje snosi izabrani 
ponuđač? ” 
 
Одговор на питањe 2: 
Предмет набавке поред идејног решења за добијање локацијских услова, који су неопходни 
за израду пројекта за грађевинску дозволу је и услуга спровођења обједињене процедуре 
кроз ЦИС, односно централни информациони систем за електронско поступање. У току 
поступка, а у циљу несметаног спровођења процедуре и поштовања утврђених рокова, 
предвиђено је да све трошкове сноси изабрани понуђач (уговорна страна), који ће исте 
урачунати у коначну цену услуге. Наручилац као орган државне управе и директни 
буџетски корисник поступа у складу са прописима којим је уређен буџетски систем и 
буџетско рачуноводство, што умањује ефикасност и успорава поступке реализације 
плаћања. 
 

У току поступка спровођења обједињене поцедуре, односно у свакој фази поступка настају 
трошкови у виду накнада и такси за одређене услуге према специфичности сваке локације 
на којој ће се градити објекти, и то почев од таксе за коришћење ЦЕОП (Централна 
евиденција обједињених процедура) према класификацији објекта, административне таксе 
за локацијске услове, накнаде за издавање локацијских услова и др. а према тарифи органа 
надлежног за издавање.  Изабрани понуђач је у обавези да изврши све обавезе плаћања које 
се предвиђена у свакој фази поступка (фаза припреме за иградњу, фаза изградње и фаза 
употребне дозволе) на захтев органа управе локалне самоуправе који поступа у складу са 
процедуром у поступку размене аката са имаоцима јавних овлашћења. Основни циљ је да се 
поступак обједињене процедуре не успорава достављањем наручиоцу сваке ставке за 
плаћање. Трошкове техничке контроле пројеката сноси наручилац у складу са уговореном 
обавезом према извршиоцу који буде изабран у одвојеном поступку јавне набавке. 
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Питањe 3: 
“ Rok plaćanja: šta se smatra kompletno izvršenom  uslugom predaja PZI ili završetak objedinjene 
procedure ili ...? ”  
 
Одговор на питањe 3: 
Рок плаћања за извршену услугу је не краћи од 15 нити дужи од 45 дана, након достављања 
грађевинских дозвола, односно сукцесивно по пројекту, а крајњи рок који је предвиђен 
конкурсном документацијом је 01. 12. 2020. године када је извршилац у обавези да преда 
пројекте и грађевинске дозволе.  
Услуга је према моделу уговора извршена предајом пројеката за изградњу и грађевинских 
дозвола, а најкасније до 01. 12. 2020. године, с тим што је извршилац у обавези да спроведе 
обједињену процедуру до укњижбе објеката, без обзира на временски проток рока и на рок 
важења овог Уговор као што је наведено у чл. 4. ст. 5. модела уговора. 
 
Питањe 4: 
“ Da li postoji tehnička dokumentacija za objekte za koje se radi  projekat rušenja ? ” 

 
Одговор на питањe 4: 
Наручилац поседује техничке докуменатације објеката за које се израђују пројекти рушења, 
тако да потенцијални понуђачи поред изласка на терен, могу остварити и увид сваког 
радног дана у просторијама Републичког хидрометеоролошког завода, ул. Кнеза Вишеслава 
бр. 66, у Београду, у времену од 09,00 до 15,00 часова. Контакт особа за увид у техничку 
документацију, Зоран Бабић, тел. 064/8385-017. 

 
 
 

 
 
 
 
 за Комисију за јавну набавку  
 
 

             Радован Ћосић, дипл. прав. 
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