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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 04.04.2018. године благовремено даје следећи одговор: 

Питање 1:  

Можете ли јасније дефинисати што се подразумева под тим да је  понуђач у обавези да цео
поступак јавне набавке сам испрати и оконча, с обзиром да понуђач може само да на време
достави техничку документацију из јавне набавке и доказ о уплати таксе који му достави град
Суботица, а сам поступак је у рукама надлежног органа који води поступак озакоњења.  

Одговор на Питање 1: 

Тачно је да поступак озакоњења води надлежни орган Управе, али је неопходно да одговорни
пројектант који  је  израдио извештај  буде у  комуникацији са  надлежним органом како би се
благовремено  отклоноили  евентуални  недостаци  у  извештају,  или  је  евентуално  потребно
допунити  извештај.  У  том смислу  се  очекује  од  вршиоца  услуге  да  сарађује  са  надлежним
органом како би се у што краћем року уочени недостаци отклонили.

Питање   2  :  

Можете ли да појасните на шта се односи захтев да понуђач исходује грађевинску и употребну
дозволу с обзиром да се у поступку озакоњења издаје решење о озакоњењу (члан 34, став 6
Закона о озакоњењу - "Службени гласник РС" бр. 96/2015), а градјевинска и употребна дозвола
се издају у другачијем поступку и за њих је потребна другачија техничка документација. 
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Одговор на Питање   2  :  

При  изради  конкурсне  документације  технчком  грешком  је  уместо  „решење  о  озакоњењу“
уписано  „грађевинска и употребна дозвола“, те ће се у том смислу конкурсна документација
изменити.

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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