
 
Наручилац: Градска управа Бор                                                                                             

Бор, ул. Моше Пијаде бр.3 

ПИБ: 100568330 

Матични број:  07208529 

 

                                               

- ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку 

 на постављена питања потенцијалних понуђача - 

 

за јавну набавку у отвореном поступаку - редни број: ЈН ГУ 42 -У /2019 

- услуга израде  Пројектно  техничке документације реконструкције атмосферске канализације - 

улице Мајданпечка и  Чочетова  у Бору  

          У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012 , 

14/2015 и 68/2015) 

        Потенцијални понуђач је дана 05.07.2019.године поставио следећа питања? 

Пројектни задатак је нејасан: 

1. У пројектном задатку написано је да постоји атмосферска канализација у 
ул.Мајданпечка која није у функцији, а да не постоји у ул.Николе Пашића у делу од Б.П. 

''Кнезпетрол'' каЧочетовој улици, при том није написано да ли постоји атмосферска 
канализација у Чочетовојулици. 
2. Такође, је написано да је потребно урадити атмосферске канализације за улице и за део 

пијацеи воду свести у најближу атмосферску канализацију. 
3. У наслову ЈН написано је да је реконструкција 

ПИТАЊА: 
1. Ако нема канализације, како може бити реконструкција, а канализације нема у 

ул.Николе Пашића. Реконструише се објекат који постоји 

2. Ако је у Мајданпечкој улици атмосферска канализација на неколико места 

прекинута изграђеним објектима, како реконструисати цевовод испод објеката? 

3. Шта за Чочетову улицу? 

4. Одакле докле се у улици Николе Пашића ради пројекат атмосферске 

канализације? 

Улица Николе Пашића, колико је нама познато, почиње од Зеленог Булевара испред 
бензинске пумпе, а завршава се у раскрсници са ул.Моше Пијаде. То је дужина од око  

1400 м. Дужина Мајданпечке улице је око 200м, а Чочетове улице око 130м. Кад се све 
сабере, а на основу датих података у пројектном задатку, то није око 800 м, већ више него 
дупло 

5. Где је наближи рецепијент у који ће да се упусти новопројектована атмосферска 

канализација? На ком растојању од ове три улице? Да не буде, да на лице места треба 

још километар пројектовања 

6. Ког је пречника цевовод у који треба да се упусти новопројектовани цевовод? Нема 



процене да ли може да прими очекиване атмосферске воде. Стручно лице које је  

потписник овог пројектног задатка, или ЈКП ''Водовод'' Бор као одржаваоц система 

атмосферске канализације (Уговор од 15.4.2019.год), морали би да процене, с обзиром 

на наведен проблем. 

7. Да ли конфигурација терена омогућава гравитациони одвод атмосферске воде или 

ћеда се, касније, појаве и пумпне станице, а нису предвиђене пројектним задатком? 

8. Колика површина пијаце се узима у обзир за одвод атмосферске воде? 

Потребно је да се прецизно дефинише пројектни задатак: реконструкција, изградња, 

доградња за сваку улицу. Дефинисати дужину која ће да се разликује од геодетског снимка 
± 5%. 
Дефинисати место и пречник рецепијента, и друго, а све у вези напред постављених 

питања и изречених примедби, да не би дошли у ситуацију, да лице задужено за 
реализацију уговора, мењапројектни задатак на лице места и додаје новине које нису 

сагледане на време, а биле познате у време расписивања Јавне Набавке. 
Такође: 
1. Да ли се ради Идејни пројекат или Пројекат за грађевинску дозволу? По Закону о  

планирању и изградњи не могу оба. Уколико се ради Идејни пројекат он не подлеже 
техничкој контроли, односно за њега се по Закону не ради техничка контрола? 

2. Чему служе, чак, 4 примерка аналогне документације, када се Локацијски услови и  
Одобрење за изградњу издају на основу једног примерка електронске форме? Потписник 
ових питања, има сазнања, да сви ти пројекти се предају Градској Управи, тек по изради 

ПЗИ 
3. На страни 23. дат је образац структуре цена и како да се попуни. Чему служи тај образац  

ако није саставни део Уговора, а није? Под тачком А. Прецизирајте која је врста техничке  
документације. 
4. Модел Уговора је у супротности са пројектним задатком или је обрнуто. Члан 3. Модела 

уговора: о чему се ради? Идејном пројекту, Идејном решењу, Пројекту за грађевинску 
дозволу? Шта је то ''преостало''? 

5. Члан 4. Алинеја 2. Модела уговора: Да ли задужено лице може да мења и пројектни 
задатак 
на лице места, што је и иначе уобичајено за ваше уговоре из ове области? 

6. Члан 4. Алинеја 4. Модела уговора: Да ли стварно Извшиоц посла треба да прибавља за 
потребе Наручиоца Локацијске услове или је то грешка? И који су то други захтевани 

документи, треба их прецизно набројати? Ко тачно подноси захтев за издавање 
Локацијских 
услова и Грађевинску дозволу и ко сноси те трошкове ? 

7. Члан 4. Алинеја 5. Модела уговора: Како се обавештава Наручиоц о свим моментима 
који могу имати утицаја на успешну и благовремену израду пројектне документације? Да 

ли само преко задуженог лица или ће се укључити још неко из Градске Управе? 
8. Члан 7. Алинеја 1. Модела уговора: Којим документом се Извршилац уводи у посао, 
односно, шта се Извршиоцу доставља од документације? Чему записник ако се Извршиоцу 

ништа не предаје од докумената? 
9. Члан 7. Алинеја 2. Модела уговора: Колики је рок за издавање Локацијских услова, 

односно колико дана треба градској управи да изда Локацијске услове. Напишите 
очекиван максималан број дана. 
10. Члан 7. Алинеја 3. Модела уговора: Колико времена треба градској управи да изда 

грађевинску дозволу? 



11. Јесу ли решени имовински односи са власницима парцела преко којих пролази 

цевовод? 
Ако нису, а вероватноћа је да нису, како ће се решити, у ком року и у којој фази 

пројектовања? 
12. Дефинишите рокове којих треба да се придржава Наручиоц, да се не би пројекти  

реализовали у недоглед или никад__ 

             На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем 

бр. 404-455/2019-III-01, од 20.06.2019.године, дала је дана 08.07.2019.године следеће одговоре:  

1. Не постоји атмосферска канализација у Чочетовој Улици У Бору.  

2. Пројектним задатком је дефинисано израда пројетно техничке докулкментације за 

атмосферску канализацију и то део улице Николе Пашића од Бензиске пумпе „Кнез Петрол“ 

до кружног тока или раскрснице према Чочетовој улици као и у самој Чочетовој улици као и 

одвођење атмосферских вода са дела  градске пијаце према Мајданпечкој улици и 

Мајданпечку улицу до најближе атмосферске ревизионе шахте.  

3. Назив јавне набавке је у складу са називом који се налази у  Финансијском плану 

Наручиоца. Ради се о реконструкцији   са   доградњом нове атмосферске канализације  у 

улици Николе Пашића, Чочетова и део платоа градске пијаце.  

1. Реконструкција се ради у Мајданпечкој улици а нова атмосферска канализац ије је за део 

улице НИколе Пашица, Чочетова и плато градске пијаце.  

2. Под реконструкцијом се подразумева и положај измештања трасе атмосферске 

канализације. дефинисано чл.  2. тачке 32 и 32 а,  Закона о планирању и изградњи.  

3. Ради се нова атмосферска канализација.  

4. У улици Николе Пашића ради се атмосферска канализација од бензинске пумпе Кнез 

Петрол до раскрснице скретања у улици Чочетовој.  

5. Најближи рецепијент где се упушта новопројектована атмосферска канализација је у кругу 

ЈКП Водовода Бор. 

6. Пречник цевовода у који треба да се упусти новопројектовани цевовод је Ø 1000 mm i може 

да прими очекиване атмосферске воде.  

7. Да. 

8. Око 1000 м2 

1. Ради се Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и 
Пројекат за извођење радова. 

2.  Ради презентације 
            3.    Саставни део уговора је Структура цене што и стоји у  члану 1. Модела уговора 
предметне услуге.  Структура цене ће изменом и  допуном кон. Документације бити прецизније   

дата и то: Идејно решење, ПГЗ и ПЗИ.      

          4. Изменом и допуном конкурсне документације прецизније ће бити дефинисан члан 3. да би 

понуђачу било јасније начин плаћања у складу са Обрасцем Сруктура цене.  

          5.Пројекти задатак дат конкурсном документацијом не може да мења задужено лице.  

          6. Локацијске услове прибавља Наручиоц као и грађевинску дозволу и биће исправљено 

Изменом и допуном конкурсне документације предметне набавке.  

 Други захтевни елементи зависе услова датих од стране имаоца јавних овлашћења (јавна 

предузећа) као и израда елабората од стране имаоца јавних овлашћења, а који су саставни део 

пројекта аз грађевинску дозволу. 

7. Наручилац ће одредити задужено лице за праћење реализације уговора . 



8. Извршилац се записнички уводи у посао од стране лица задуженог за праћење реализације 

уговора. 

9. 10.  Кад Извршилац преда пројектну документацију за локациске услове, лице задужено за 
праћење реализације пројекта записнички константује да је примио пројектну документацију и 

предао наручиоцу. 

-  локациски услови се издају по законској регулативи дефинисане Законом о планирању и 

изградњи 

-  лице задужено за праћење реализације пројекта записнички доставља локациске услове 

Извршиоцу од кад тече и рок за израду пројекта за грађевинску дозволу. 

 Захтев подноси Наручилац у року од 10 дана од дана достављања пројекта за грађевинску 

дозволу. 

-  Грађевинска дозвола се издаје у роковима дефинисаних "Законом о планирању и изградњи.  

11. Деличмично јесу, дефинишу се кад извршилац положи трасу на терену и одради ситуацију онда 

се и види кроз које парцеле пролази, од тог периода до пре покретања поступка за добијање 
грађевинске дозволе обавеза Наручиоца је да реши правно имовинске односе. Или да да Изјаву на  
основу члана 69. и 135. Закона о планирану и изградњи да ће решити правно имовинске односе а 

пре добијане употребне дозволе. 

12. Рокови су дефинисани по законској регулативи Закона о планирању и изградњи, плус 20 дана 

за подношење Захтева за локацијске услове  и грађевинску дозволу. 

 

***Додатна појашњења и одговори на питања потенцијаних понуђача су  саставни део 

конкурсне документације *** 

                                                                                      

                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                                                                                 ЈН ГУ 42 -У /2019 

 

 

 


