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С Ј Е Н И Ц А 
 
 
 

У складу са чланом 63. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје се следеће 
објашњење за јавну набавку 1.2.9  Израда пројекта за изградњу новог објекта ОШ Светозар 
Марковић у Сјеници 

 
Наручилац је добио  захтев за додатним информацијама или појашњењима  у вези са 

припремањем понуде од заинтересованог лица,  
 

Питање :  

U konkursnoj dokumentaciju, vezanoj za JN br.1.2.9/2019, naisli smo na odredjene 

neusaglasenosti.  

1.Na naslovnoj strani pise 

 

Израда пројекта за изградњу новог објекта  
2.U delu projektnog zadatka od potencijalog ponudjaca trazena je izrada Idejnog resenja 

Потребно је израдити Идејно решење, на основу којих ће се издејствовати локацијски услови 

у сврху извођења пројектованих радова 

3.Dok se na strani 27, u Obrascu strukture cene, trazi od potencijalnog Ponudjaca, da daje cenu za 

izradu svih faza tehnicke dokumentacije 

 

Бр. Фаза пројектно-техничке 
документације 

Укупно без ПДВ ПДВ Укупно са 
ПДВ 

1 Идејни пројекти ИДР 
(Архитектура, 
конструкција, инсталације) 

      

2 Пројекти за грађевинску 
дозволи ПГД 

(Архитектура, 
конструкција, инсталације) 

      

3 Пројекти за извођење ПЗИ 
(Архитектура, 
конструкција, инсталације) 

      

4 Пројекат заштите од       



пожара (елаборат и главни 
пројекат) 

5 Елаборат енергетске 
ефикасности 

      

 

Molim da se usaglasite, za koju fazu/faze, trazite ponudu.  

Одговор: Наручилац на страни 27 конкурсне документације брише Образац структуре цене  

Бр. Фаза пројектно-техничке 

документације 

Укупно без ПДВ ПДВ Укупно са ПДВ 

1 Идејни пројекти ИДР 

(Архитектура, конструкција, 

инсталације) 

   

2 Пројекти за грађевинску дозволи 

ПГД 

(Архитектура, конструкција, 

инсталације) 

   

3 Пројекти за извођење ПЗИ 

(Архитектура, конструкција, 

инсталације) 

   

4 Пројекат заштите од пожара 

(елаборат и главни пројекат) 

   

5 Елаборат енергетске ефикасности    

 

 

 

УКУПНО (све фазе): 

   

 

а додаје измењени образац структуре цене 

Бр. Фаза пројектно-техничке 
документације 

Укупно без ПДВ ПДВ Укупно са 
ПДВ 

1 Идејно решење ИДР 
(Архитектура, 
конструкција, инсталације) 

      

 

 

    

 

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке 1.2.9/2019 – Израда 

пројекта за изградњу новог објекта ОШ Светозар Марковић у Сјеници 

Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је 18. октобар 2019. године до 11:00 часова. 

- Датум отварања понуда је 18. октобар 2019. године у 11:30 часова 

Овај акт је саставни део Конкурсне документације за ЈН 1.2.9/2019 Израда пројекта за изградњу 

новог објекта ОШ Светозар Марковић у Сјеници. 

Комисија за ЈН бр. 1.2.9 


