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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Комисија за јавну набавку ОП-23/2017 
Број: XXV-404-4/17-53 
Дана: 27. новембра 2017. године 
Нови Сад 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 
124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке услуга - Услуга израде пројектно-техничке 
документације, шифра: ОП-23/2017, заинтересовано лице је затражило појашњење конкурсне 
документације, те Наручилац овим путем доставља питањa и одговорe. 

 
Генерални одговор је да инвеститор није био у могућности да предвиди апсолутно све врсте 

пројеката, па је предмер урађен на основу досадашњих преовлађујућих потреба. 
Подразумева се да инвеститор очекује да понуђачи дају цене за све врсте пројектовања која су 

наведена, а да ће инвеститор у зависности од категорије објекта и потребног нивоа техничке документације 
наручивати потребне елаборате. 
 

1. Питање: У спецификацији је дато да се одреде јединичне цене за ПГД пројекте по локацијским 
условима. Није предвиђено да се раде ПЗИ пројекти за тако урађене ПГД пројекте, што је основни 
случај. Уместо тога, у рубрици ПЗИ пројекти (две варијанте)  дат је опис пројеката изведених 
објеката када је дошло до одступања у току извођења, што би могло да послужи само за озакоњење 
у неким случајевима. 
Одговор: Израда ПГД не подразумева и аутоматску израду ПЗИ, па и није директно везана 
предмером. 
 

2. Питање: Није предвиђена израда ПИО пројеката. Наиме, по опису су баш они предвиђени и то у 
две варијанте али су оне назване ПЗИ пројектима. Није јасно о чему се ради. 
Одговор: Тачно је да није предвиђена израда ПИО, већ да је приказана кроз израду ПЗИ. 
Инвеститор ће кориговати тендер. 
 

3. Питање: Предвиђена је израда енергетских пасоша уз ПГД пројекте, што није могуће, јер у том 
моменту објекти још не постоје, па је могуће урадити само елаборате енергетске ефикасности. 
Одговор: Наведена ставка израде енергетског пасоша не подразумева да се ради за будући 
објекат (инвеститор не мора да наручи све сегменте по предмеру). 
 

4. Питање: Нигде није предвиђена израда Елабората заштите од пожара, која иде уз ПГД пројекат, 
него само Главни пројекат заштите од пожара, који иде уз ПЗИ пројекте 
Одговор: Елаборат заштите од пожара је изостао и биће додат у измени документације. 
 

5. Питање: Од пројеката специјалних система за заштиту од пожара предвиђени су само пројекти 
дојаве пожара, а не и други (спринклери, одвођење дима и топлоте итд...) Да ли то значи да се не 
предвиђају такви системи? Да ли се у ставци за пројекте дојаве пожара предвидђају сви пројекти – 
ПГД, ПЗИ, ПИО, ИДП…? 
Одговор: Пројекти са аспекта противпожарне заштите се предвиђају за све врсте пројеката 
када се за њих јавља потреба. 
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