На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као Наручилац у отвореном
поступку јавне набавке пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта
парцелације са пројектом геодетског обележавања на основу плана генералне регулације за трасу
обилазне пруге око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње
обилазне пруге око Ниша, покренутог Одлуком ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 03-8953
од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21, одговара на питања заинтересованог лица у циљу појашњења
конкурсне документације:
Питања oд 04.01.2016. године:

Одговор на питања од броја 1 до броја 3 од 04.01.2017.године:
Одговор на питања бр.1, бр.2 и бр.3 од 04.01.2017.године дат је кроз измену и допуну
конкурсне документације за предметну јавну набавку, извршене дана 09.01.2017.године, и
прецизно одређивање обавеза наручиоца и обавеза пружаоца услуга у моделу уговора, као
саставном делу конкурсне документације.
Одговор на питање број 4 од 04.01.2017.године:
Обавеза плаћања наручиоца према пружаоцу услуга по уговору који ће бити закључен по
спроведеном предметном поступку јавне набавке, је неоспорна. Плаћања по уговору биће вршена
у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету града Ниша за 2017.годину, којом су
и предвиђена одговарајућа средстава за исплату обавеза наручиоца по уговору који ће бити
закључен по спроведеном предметном поступку јавне набавке.
Штавише, како уговором, тако и по Закону о облигационим односима, по коме се и спроводи
предметни уговор, предвиђена је правна заштита уговорних страна. У случају неиспуњења било
које од уговорних обавеза, уговором је предвиђено, између осталог, споразумно решавање
спорних питања, као што је утврђена стварна и месна надлежност суда, те је једно од права
пружаоца услуга, да за случај неплаћања од стране наручиоца или доцње у плаћању, да против
наручиоца покрене парницу, подношењем тужбе надлежном суду.
Све ово, конкретно је наведено у члану 10. модела уговора као саставног дела конкурсне
документације у предметном поступку јавне набавке.
У Нишу, дана 09.01.2017. године

