
На основу члaна 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), 

Комисија за јавну набавку услуга израде главног пројекта заштите од пожара и 

пројекта за извођење стабилног система дојаве пожара, обликован по партијама, за I 

партију: Обданиште у Брзом Броду, јавна набавка брoj 404-2/18У-2019-28, која се 

спроводи у отвореном поступку, одговара на питањa заинтересованих лица у циљу 

појашњења конкурсне документације, односно даје додатне информације / појашњења у 

вези са припремањем понуде: 

 

 
 

ПИТАЊE бр. 1. од 22.04.2019. године:  

„Колики је износ ове јавне набавке, јер нисам успела да пронађем информацију на 

порталу јавних набавки?“ 

 

ОДГОВОР на питање бр. 1: 

Сходно члану 61. Закона наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне 

набавке. 

Сходно члану 51. став 3. Закона наручилац објављује План јавних набавки, измене 

и допуне плана на Порталу јавних набавки, тако да се План набавки наручиоца за 2019. 

годину са свим изменама налази на Порталу Управе за јавне набавке.  

 

 

ПИТАЊE бр. 2. од 22.04.2019. године:  

„За израду Главног пројекта заштите од пожара и Пројекта за изградњу стабилног 

система дојаве пожара за адаптацију, реконструкцију и доградњу зграде основног 

образовања, у фази ПЗИ (Пројекта за извођење) неопходни су сви пројекти који чине 

саставни део ове фазе са валидним грађевинским основама у dwg-u. 

Наше питање гласи: "Да ли је израда ових пројеката са валидним грађевинским 

основама обавеза наручиоца посла"?“ 

 

ОДГОВОР на питање бр. 2: 

 Наручилац посла поседује пројекат за архитектуру, као и све остале фазе пројекта, 

који чини саставни део ове фазе са валидним грађевинским основама у dwg-u.  

 

 

ПИТАЊE бр. 3. од 23.04.2019. године:  

„Што се тиче Главног пројекта да ли имате следеће пројекте: Архитектонско 

грађевински пројекат, Машински пројекат, и Пројекат електро инсталације? 

Поред тога да ли имате цртеже објеката (основе, скице са размерама) у 

електронском или штампаном облику? 

 

ОДГОВОР на питање бр. 3: 

 Наручилац поседује све наведене пројекте са валидним грађевинским основама у 

dwg-u. 


