
Република Србија 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд 
Евиденциони број: 404-5/20-9 
Датум: 18. 02. 2020. 

 
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: 

 
 

Питање 1. 
 
“U postupku izdavanja lokacijskih uslova nadležni organ obavezno pribavlja uslove za 
projektovanje i priključenje objekta na distributivni sistem električne energije,sistem 
vodosnabdevanja,odvođenja otpadnih voda i sl.Ove uslove izdaju javna preduzeća ,odnosno 
privredna društva kojima je to povereno. 
Da li troškovi za dostavljanje ovih uslova ,koji su znatni  i ne mogu se trenutno predvideti,takođe 
padaju na teret projektanta ili investitora? 
Napominjemo da nisu poznati cenovnici za ove troškove,već se stvarni troškovi utvrđuju od 
slučaja do slučaja. 
- Čija je obaveza plaćanje doprinosa za uređenje  građevinskog zemljišta ? 
-ukoliko je potrebno da se izvrši  promena namene zemljišta ,naprimer iz šumskog  u građevinsko 
zemljište,čija je obaveza plaćanja naknade.  
 
za tu promenu ili je naručilac oslobođen plaćanja naknade  u skladu sa Zakonom  o planiranju i 
izgradnji,član 88 stav 7 ? “ 
 
Одговор на питање 1: 
 
Наручилац је потпуно упознат са поступком Централне обједињене процедуре, начином 
комуникације надлежног органа са носиоцима јавних овлашћења као и чињеницом да се сви 
трошкови не могу предвидети.  
 
Конкурсном документацијом на страни 6. предвиђено је да све трошкове прибављања 
сагласности, услова, дозвола, трошкове за геодетска снимања и евентуално геомеханичка 
испитивања сноси изабрани понуђач. На овај начин, у циљу ефикасности и поштовања 
рокова, очекује се од понуђача да се информишу о цени трошкова и сами изврше процену 
која ће бити укључена у коначну цену услуге. 
 
Наручилац је предвидео да се плаћање за вршење услуге обавља сукцесивно по предаји 
сваког завршеног пројекта и дозволе за изградњу, како би смањио задуживање извршиоца 
услуге, покривањем свих трошкова који настају у поступку. 
 
У прилогу конкурсне документације као допуна, за свих пет локација објављене су 
Информације о локацији, копије планова и листови непокретности на основу којих се могу 
проценити поједини трошкови. 
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Посебно напомињемо да је наручилац започео поступак јавне набавке пројектовања нових 
објеката у циљу изградње на локацијама где се већ налазе постојећи објекти, а који су 
изграђени са грађевинском дозволом приближно исте квадратуре према тада важећим 
прописима и то са свим прикључцима на комуналну инфраструктуру. Стога је предметна 
набавка обликована са обавезама које не обухватају промену намена земљишта и накнаде за 
уређење грађевинског земљишта јер је иста решена. Због великог протека времена и измена 
планова у периоду од изградње постојећих центара до данас, као и неусаглашености 
података у катастарском операту, могуће је да се укаже потреба за измирењем неких од 
наведених обавеза, што је наручилац у обавези да исте реши о свом трошку. Документација 
о објектима који постоје је на располагању свим заинтересованим понуђачима као и 
непосредан обилазак терена, што  је одговорено у претходном питању дана 13.02.2020. 
године. 
Такође напомињемо, што и сами заинтересовани понуђачи могу утврдити на више начина, 
да на свим радарским центрима постоје трафо станице за објекте и високонапонска мрежа 
која задовољава потребе, и да је решено  водоснабдевање ( Локација:Ужице и Крушевац 
градски водовод, остале три локације каптирани извори) и одвођење отпадних вода у 
септичке јаме, а све изграђено  по законским прописима који су важили у време изградње.  
Приступни путеви су такође решени по пројектима и то са прикључењем на локални или 
некатегорисана пут. 
 
 
Питање 2: 
 
“Molimo Vas da pojasnite  dodatne uslove - Tehnička opremljenost ,tačka 3 ,koje tehničke uslove 
treba da obezbedi ponuđač ?“ 
 
Одговор на питање 2: 
 
На страни 10. конкурсне документације, захтевано је да понуђач обезбеди или поседује 
техничке услове за спровођење обједињене процедуре, што подразумева да располаже са 
програмима, алатима, валидним електронским сертификатом за потписивање и др. са 
којима може испунити основни захтев наручиоца да се обједињена процедура спроводи 
ефикасно и без застоја.    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 за Комисију за јавну набавку  
 
 

             Радован Ћосић, дипл. прав. 
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