
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица
Градска управа
Број: ИВ-404-114/2018
Број ЈН К 10/18
Дана: 12.04.2018. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1    

П И Т А Њ Е И О Д Г О В О Р 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 

ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ И УКЊИЖБУ ОБКЕКАТА
 ЈН К10/18 

Комисија  за  јавне  набавке,  сходно  члану  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени
гласник  Републике  Србије“  број  124/2012,  14/2015  и  68/2015)  на  постављено  питање  од  10.04.2018.
године благовремено даје следећи одговор: 

Питање 1:  

Закон о озакоњењу објеката у члану 17 препознаје 4 врсте односно групе објеката и то:

1) објекте категорије А, класе 111011 и 112111;

2) објекте чија је бруто развијена грађевинска површина објекта (у даљем тексту: БРГП) већа од 400 м2;

3) објекте јавне намене;

4) инжењерске објекте.

За сваку врсту односно групу је предвиђен различит садржај извештаја о затеченом стању од чега много
зависи цена израде извештаја.

У техничкој спецификацији сте навели објекте површине укупно 5520 м2  а у понуди се тражи да се да
понуда  за 14000 м2. Молим Вас да разјасните тј. да дате информацију о осталим објектима (8480 м2)
,које су врсте објекти, намена, површина по објекту да би знали дати тачну понуду.

Одговор на Питање 1: 

Остали објекти који ће бти предмет озакоњења су објекти јавне намене, и то 25 објеката појединачне
површине мање од 400 m2, и 12 објеката површине веће од 400 m2.
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Питање   2  :   

У конкурсној документацији се спомиње само елаборат геодетских радова што обезбеђује Инвеститор и
извештај о затеченом стању.

У закону о озакоњењу објеката у члану 15 став 4 каже:

За  објекте за  које  се  у  складу са  законом којим се  уређује  заштита  од пожара  прибавља сагласност
Министарства унутрашњих послова  на  пројектну документацију,  поред извештаја  о  затеченом стању
објекта прилаже се пројекат за извођење радова са сагласношћу органа надлежног за послове заштите од
пожара. 

У предметном ставу каже да се пројекат за извођење прилаже. Пројекат за извођење за такве објекте се
уопште не спомиње у конкурсној документацији. Да ли то значи да то ни не треба да узмемо у обзир?

У конкурсној документацији се каже да садржај извештаја о затеченом стању треба да је у складу са
Законом о озакоњењу објеката. Пројекат за извођење није у садржају извештаја о затеченом стању већ се
по потреби за одређене објекте прилаже.

Одговор на Питање   2  :   

У  приложеној  техничкој  спецификацији  је  наведено  „У  случају  посебних,  додатних  захтева  за
достављањем других аката, техничке документације и сагласности који нису саставни део Извештаја о
затеченом  стању  објекта,  Град  Суботица  је  у  обавези  да  их  обезбеди  и  достави  вршиоцу  услуге
озакоњења,  а  период обезбеђења и доставе ових аката и докумената не улази у рок вршиоца услуге
озакоњења објеката.“ Из наведеног произилази да сва друга техничка документација која буде потребна
за окончање поступка озакоњења објекта, као и сагласности на ту техничку документацију нису предмет
ове јавне набавке, а Град Суботица ће, на захтев надлежног органа, потребну документацију обезбедити и
доставити вршиоцу услуге израде извештајао затеченом стању објекта.  Период обезбеђења и доставе
ових аката не улази у рок вршиоца услуге озакоњења објеката.

Како одговор садржи измену конкурсне документације  , Наручилац ће у што краћем року  
извршити измену Конкурсне документације   и продужити рок за подношење понуда  .

Комисија за ЈН
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