
ПРЕДМЕТ:  Појашњење бр.1 за јавну набавку услуге-  
 Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) 
и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за 
пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац, ЈН ВВ бр.8/18 
 
У додатним условима (пословни капацитет) пише: 
• Да је понуђач у периоду од претходних 5 година од датума објављивања позива за 
подношење понуда извршио услуге израде: 
- Најмање 3 Идејна решења изградње или реконструкције постројења за припрему 
воде за пиће појединачног капацитета 150л/с или већег на основу којих су издати 
локацијски услови 
 
ПИТАЊА: 
1. За пројекте који су рађени пре више од 3 године (када није важио најновији Закон о 
планирању и изградњи) нису рађена Идејна решења и издавани локацијски услови. Да ли 
важе Идејни пројекти наведеног капацитета? 
2. Зашто тачком 2.2. нису обухваћени и Идејни пројекти који одговарају по новом 
Закону Пројектима за грађевинску дозволу? 
3. За постројења за пречишћавање вода за пиће се, уобичајено, не раде Студије утицаја 
на животну средину. Зашто је тај услов стављен као додатни услов 
 
Одговор 1: Техничка документација на нивоу Идејног решења (ИДР) се ради према 
важећем Закону о планирању и изградњи РС (ступио на снагу 2014.године) и представља 
први корак у изради техничке документације, јер се на основу ИДР издају локацијски 
услови.  

Наручилац може прихватити да је Понуђач урадио 2 ИДР за постројења капацитета већег 
од 150 л/с на основу којих су издати локацијски услови, и једну референцу за Идејни 
пројекат по претходно важећем Закону о планирању и изградњи, а као доказ неопходно је 
да осим потврде о траженим подацима приложи копију прве стране локацијске дозволе 
издате у складу са претходним Законом. Преостале две референце морају бити 2 ИДР за 
постројења за прераду воде за пиће капацитета већег од 150 л/с где као доказ за валидно 
урађен ИДР у складу са важећим Законом, јесу добијени локацијски услови који 
представљају основ и важећи документ за израду наредних нивоа техничке документације 
(ИДП и ПГД). 

Одговор 2.: У тачки 2.2  конкурсне документације  додаће се „Идејних пројеката  изградње 
или реконструкције постројења за припрему воде за пиће појединачног капацитета 150 l/s 
или веће....“ 
 

Одговор 3. Предметни објекат налази се на листи II – листа пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 12. редни број 9) – јавно 
водоснабдевање, изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, 
постројења за прераду воде – СВИ ПРОЈЕКТИ, Уредбе о утврђивању листе пројеката за 



које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 114/2008). Како се ради о врло осетљивом 
објекту од јавног интереса, врло је вероватно да ће надлежни орган локалне самоуправе 
донети решење о изради студије обзиром да је на постројењу за прераду воде предвиђено 
увођење нове технологије, третман отпадних вода и изградња нових објеката. Услов који је 
дат за овај део, остаје обавезан услов за понуђаче. 
 
 

Конкурсна документација ЈНВВ бр.8/18 биће измењена у складу са одговорима на питања 
понуђача. 
 
 

Комисија за јавну набавку за ЈН ВВ бр.8/18 
 
 



ПРЕДМЕТ:  Појашњење бр.2 за јавну набавку услуге-  
 Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) 
и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за 
пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац, ЈН ВВ бр.8/18 
 
 
Питање: 
 
1. У оквиру пословног капацитета под тачком 2.1 захтева се да понуђач мора да има 3 
идејна решења на основу којих су издати локацијски услови. 
 
Наведени захтев није у складу са Законом о јавним набавкама. Издавање локацијскх 
услова није у надлежности потенцијалних понуђача већ у надлежности Инвеститора а 
издаје их надлежни орган Локалне самоуправе или Министарства. Понуђач не може бити 
одговоран да ли је на основу његових референтних пројеката Инвеститор ушао у 
процедуру прибављања локацијских услова због чега је овај додатни услов у супротности 
са логичком везом пословног капацитета понуђача. 
 
Одговор 1:  
Конкурсна документција је измењена у делу пословног капацитета у тачки 2.1 и 2.2 и у 
начину доказивања тражених услова. 
 
2. Правилником о садржини пројеката је дефинисан обавезни садржај пројектне 
документације. Зашто није могуће доказати способност пројектовања предметних објеката 
референтним пројектом за извођење с обзиром да пројекат за извођење садржи све детаље 
(на већем нивоу разраде) као и тражени пројекат за грађевинску дозволу и идејно решење? 
 
Одговор 2: 
 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС, бр. 23/2015, 77/2015, 
58/2016, 96/2016 и 67/2017) јесте дефинисан обавезни садржај техничке документације. 
Сваки ниво техничке документације има своју намену и у складу са наменом и 
одговарајући садржај.  
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) израђује се за потребе прибављања решења о 
грађевинској дозволи. По свом садржају разликује се од Пројекта за извођење (ПЗИ) у 
више ставки.  
 
Нумеричка документација ПГД за објекте зграда, у зависности од врсте и класе објекта 
садржи: 
 
- табеларне приказе површина објекта по просторима и етажама, са приказом намена, 
- општи прорачун конструкције као и прорачун главних носећих елемената конструкције и 
фундамената са димензионисањем, 
- прорачуне са обзиром на врсту инсталација и опреме и у циљу сагледавања потреба 
објекта, процену потрошње, 
- процењену вредност пројектованих радова и др. 



 
Такође, ПГД садржи обавезне Елаборате: Елаборат о геотехничким условима градње, 
Елаборат заштите од пожара и друге у зависности од типа објекта, као основу за израду 
нумеричке документације, што за ПЗИ није случај.   
   
За разлику од Пројекта за извођење (ПЗИ), Пројекат за грађевинску дозволу обавезно 
садржи и изјаву вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је пројекат израђен у 
складу са локацијским условима, прописима и правилима струке. Другим речима, за ПГД 
је обавезна техничка контрола од стране овлашћених стручних, као верификација техничке 
исправности пројекта, што са ПЗИ није случај. Резиме извештаја о техничкој контроли са 
потврдом о техничкој исправности пројектне документације прилаже се у Изводу из 
пројекта за грађевинску дозволу (који је такође предмет ове јавне набавке), као саставни 
део изјаве вршиоца техничке контроле . 
 
Из наведених разлога се Пројекат за извођење не може прихватити као референтни 
пројекат у овом случају.  
 
 
3. Чланом 29. закона о јавним набавкама је изричито забрањено учествовање понуђача који 
су у власништву већем од 1% или који су контролисани од стране представника наручиоца 
или лица повезаних са наручиоцем. 
 
Имајући у виду извор финансијских средстава за реализацију ове јавне набавке према 
поменутом члану закона забрањано је да понуђачи који су у делимичном или већинском 
власништву од стране донатора или финансијера учествују на јавној набавци с обзиром да 
представљају повезана лица са инвеститором на овој јавној набавци.  
 
Молимо Вас да се изјасните да ли ће се ова јавна набавка спровести поштујући овај члан 
закона о јавним набавкама. 
 
 
Одговор 3.  
 
Општина Прибој, као Наручилац, у поступку спровођења јавних набавки поштује све 
релевантне законске прописе Републике Србије, укључујући и Закон о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 



ПРЕДМЕТ:  Појашњење бр.3 за јавну набавку услуге-  
 Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску 
дозволу) и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње 
Постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац, ЈН ВВ бр.8/18 
 

Питање 1:  

У Конкурсној документацији, у тачки 2.2 у оквиру пословног капацитета као услов у 
измењеној конкурсној документацији наводи се „најмање 5 пројеката за грађевинску 
дозволу или главних пројеката или идејних пројеката реконструкције постројења за 
припрему воде за пиће појединачног капацитета 150 l/s или већег, од којих најмање један 
пројекат за грађевинску дозволу из области пројектовања:  а) опреме за пред-оксидацију 
хлор-диоксидом који се генерише на безбедан начин на лицу места за примену у води за 
пиће, капацитета преко 100 l/h,   б) опреме за озонизацију у води за пиће капацитета преко 
2,0 kg озона/h,   в) опреме за дезинфекцију воде производњом натријум-хипохлорита из 
соли капацитета преко 2.0 кг/ h и   г) филтера са активним угљем укупне површине 
филтера преко 100 m2.“ Молимо за појашњење овог услова, који ниво пројектне 
документације и колико пројеката треба да садржи наведене области пројектовања?  

Одговор: 

Конкурсна документација ће бити измењена тако да ће гласити „најмање 5 пројеката за 
грађевинску дозволу или главних пројеката изградње и реконструкције или идејних 
пројеката реконструкције (по новом закону) постројења за припрему воде за пиће 
појединачног капацитета 150 l/s или већег, од којих најмање један пројекат за грађевинску 
дозволу мора обухватати три од четири наведених области пројектовања:  а) опреме за 
пред-оксидацију хлор-диоксидом који се генерише на безбедан начин на лицу места за 
примену у води за пиће, капацитета преко 100 l/h,   б) опреме за озонизацију у води за 
пиће капацитета преко 2,0 kg озона/h,   в) опреме за дезинфекцију воде производњом 
натријум-хипохлорита из соли капацитета преко 2.0 кг/ h и   г) филтера са активним угљем 
укупне површине филтера преко 100 m2, док остали пројекти морају обухватати 
минимум једну од наведених области.“ 

 

Питање 2:   

Који је доказ успешно урађеног Главног пројекат по старом Закону и Идејног пројекта по 
новом закону обзиром да се као доказ за Пројекат за грађевинску дозволу по важећем 
Закону тражи број предмета у Регистру обједињене процедуре? 

 

 



Одговор: 

За идејна решења, идејне пројекте и пројекте за грађевинску дозволу по важећем Закону о 
планирању и изградњи доставити у оквиру потврде наручиоца број предмета у Регистру 
обједињене процедуре (није довољан само број из ЦЕОП-а, већ број из ЦЕОП-а где је 
усвојен захтев) а за идејне пројекте и главне пројекте уз потврду доставити копију прве 
стране идејног или главног пројекта. 

Конкурсна документација ће бити измењена у складу са одговором наручиоца. 

 

Питање 3:   

У моделу уговора, члан 4 пише „Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног 
износа из члана 3. овог Уговора изврши уплатом на рачун Извршиоца услуге у року од 45 
дана од дана од дана извршења услуге у целости и примопредаје предмета уговора и 
рачуна“. Да ли је могуће да се плаћање изврши по привременим ситуацијама у складу са 
завршеним деловима уговореног обима посла у складу са обрасцем 8 (Идејно решење са 
истражним радовима, Пројекат за грађевинску дозволу и Студија о процени утицаја на 
животну средину)? 

Одговор: 

Наручилац је дефинисао начин плаћања конкурсном документацијом и моделом уговора. 
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