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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 3 за јавну набавку услуге израде техничке 

документације, у отвореном поступку, по партијама,  за ЈН   бр. 95/2014 
 

ПИТАЊЕ 1: 

„У конкурсној  документацији за јавну набавку услуге израде техничке документација-е, у 

отвореном поступку по партијама за ЈН бр. 95/2014, поглављу II и  III захтева се израда 

Главног пројекта санације објеката железничке инфраструктуре. Како по важећем Закону о 

планирању и изградњи  бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 

145/14 више не постоји Главни пројекат, већ Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за 

извођење, а све у складу са Правилником о садржини,начину и поступку израде  и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ 

бр. 23/15), молимо да нам појасните због чега се тражи ова врста документације?“ 
 

ОДГОВОР 1: 

У конкурсној документацији се тражи Главни пројекат јер је захтев за покретање поступка, а 

такође и услови за избор израђивача техничке документације, писан у новембру 2014. године 

када није још увек изашао нови Закон о планирању и изградњи, као ни поменути нови 

Правилник. С обзиром да је у међувремену дошло до промене Закона о планирању и 

изградњи и објављен је нови Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени гласник 

РС 23/15), извршиће се измена конкурсне документације за ЈН 95/2014, на тај начин што ће 

се уместо израде Главног пројекта, тражити израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење 

радова. Такође, у оквиру конкурсне документације, навести да се посебно прикажу цене за 

израду Идејног пројекта и Пројекта за извођење радова. 
 

Следе измене и допуне конкурсне документације! 

 

С поштовањем 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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