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РЕПУБЛИКА СРБИЈA 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број:404- 26-6/2017 

Датум: 25.09.2017.год. 

Г О Л У Б А Ц 

 

 

 

 Појашњење  конкурсне  документације 

 

 

           У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратио се Наручиоцу  

заинтересовано лице са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

број: 11/2017 – Израда техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање 

фекалних отпадних вода главног фекалног канализационог колектора и секундарне 

канализационе мреже у насељу Браничево, назив и ознака из Општег речника Набавки: - 

израда пројеката и нацрта, процена трошкова - 71242000, са следећим питањима: 

 

1. Питање: 

  Где се налази локација пречистача (ППОВ) и шта је реципиент пречишћених вода? 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

Одговор: 

 Локација ППОВ биће дефинисана у складу са најекономичнијим решењем у 

договору са локалном самоуправом - могућа локација је на једној од следећих парцела : 

КПБР 30, 31 или 33  КО Браничево. 

 Реципиент пречишћених вода је река Пек. 

 

2. Питање: 

                 Колика је дужина главног канализационог колектора који долази на локацију 

ППОВ?  У пројектном задатку се наводи да је дужина секундарне мреже око 9 км. Да ли је 

то тачно? 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје 

следећи: 

Одговор: 

 Дужина главног канализационог колектора који долази на локацију ППОВ-а зависи 

од одабране парцеле КО Браничево (КПБР 30,31 или 33 КО Браничево). У пројектном 

задатку је наведено следеће : „Процењена дужина јавне канализације унутар стамбених 

зона износи око 9000м. Укупна дужина цевовода за кућне прикључке износи око 5000м.“. 

Ово су преписани подаци из генералног пројекта евакуације и пречишћавања отпадних 

вода насеља општине Голубац, који су служили за израду Пројектног задатка. 

 

3. Питање: 

                У пројектном задатку се не спомињу никаква геотехничка истраживања, законски 

неопходна за ову врсту пројеката, а не постоји ни потребан програм и обим радова, а све је 

то неопходно за састављање адекватне понуде. Да ли су геотехничка истраживања са 

израдом одговарајућег елабората предмет ове јавне набавке? 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје 

следећи: 
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Одговор: 

 Геотехничка истраживања и одговарајући елаборат нису предмет ове Јавне набавке 

због малих дубина, на које се пројектује систем за евакуацију отпадних вода. 

 

4. Питање: 

                 Појаснити појам “КТП мора бити оверен од стране надлежне институције за 

геодетске послове” (страна 9 конкурсне документације). Зар то не оверава по Закону о 

планирању и изградњи правно лице регистровано за обављање геодетких послова (онај 

који врши геодетска снимања)? 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје 

следећи: 

Одговор: 

 На ваше питање у вези овере КТП-а, одговор је потврдан. 

 

 

5. Питање: 

                 Ко обезбеђује и на чији трошак иде копија плана парцела И копија плана водова? 

 

 Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

 

Одговор: 

 Трошак копија планова парцела и копија плана водова пада на терет пројектанта. 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку број 11/2017 


