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 На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за јавну набавку бр. 404-2/59У-2019-28 - пружања услуга израде 

идејног решења за изградњу објекта мултифункционалног Експо центра у 

Нишу, у поступку конкурса за дизајн, одговара на питања заинтересованих 

лица у циљу појашњења конкурсне документације:  

 

Питање број 1: 

Да ли су размере за графичке прилоге дате у конкурсној документацији 

обавезне? На пример, за ситуациони план је дата размера 1:200, а у тој 

размери ситуациони план који обухвата целу парцелу не може стати на паноу 

димензија 70x100цм. Такође, размера 1:100 за остале графичке прилоге је 

неадекватна, из разлога што не могу стати на задатим димензијама паноа. Да 

ли је можда Наручилац мислио да се прилози са овим размерама предају у 

некашираном формату (на пример, склопљени на А4), а умањени прилози на 

паноима, или је у питању пропуст у писању конкурсне документације? 

 

Одговор на питање број 1: 

 Графички прилози се предају у размерама које су дате  расписом, а за 

случај да исти не могу статина задатим димензијама могу се дати на више 

паноа у прописаним димензијама.  

 

Питање број 2: 

Да ли има података о геотехничким условима терена, на којој дубини 

су подземне воде?  

 

Одговор на питање број 2: 

Постоје оквирни подаци у вези са широм локацијом на којој је 

предвиђена изградња објекта. На основу геотехничких услова изградње 

улица 1,2,3,5,6 и 7 у комплексу Лозни калем у Нишу, тј. геомеханичког 

елабората за ПГД улица, који је израђен јула 2017. године,  подземна вода је 

на дубини од 3,6 м. У горепоменутом елаборату, локацији будућег објекта 

Експо центра, најближе истражне јаме су Ј1 и Ј2 које су лоциране на местима 

где су коте терена и коте нивелета међусобно блиске тако да тло у јамама на 

дубинама од 0,6 до 0,7 м (одакле су узети узорци за лабораторијска 

истраживања) представља тло постељице испод планиране коловозне 

конструкције. Истражна јама Ј1, која је најближа предметној локацији налази 

се на KП8805/3, KО Нишка Бања.   

 

Питање број 3: 

Kоји су оквирни капацитети потенцијалног хотела? 

 

Одговор на питање број 3: 

С обзиром на то да хотел у оквиру објекта није обавезан, већ 

потенцијалан, не постоје јасно одређени капацитети истог, па сам понуђач 
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може предложити његове капацитете у зависности од идејног решења које 

понуди.  

 

Питање број 4: 

Да ли је обавезан прилог 3Д анимација у трајању од 120 секунди? 

Да ли је могуће доставити анимацију у евентуалном другом кругу 

конкурса, с обзиром на значајне захтеве које видео приказ од 120 секунди 

има? 

 

Одговор на питање број 4: 

Kонкурс је једностепени тако да није могуће доставити 3Д анимацију у 

трајању од 120 секунди у другом кругу, већ је исту потребно доставити као 

прилог при самом подношењу понуде.  

 


