
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности- 

Број: 404-190/20-015-3 

02.03.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 

16/2020 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН МВ 

16/2020, Услуге: Израда геодетских подлога,  доставило је наручиоцу писани захтев 

путем e-mail-а дана 27.02.2020. године у 11,01 часова којим тражи одговор на следеће 

питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

 

 

1. Ко обезбеђује односно прибавља документацију потребну за израду Пројекта 

пре/парцелације и то: 

·          Извод из предметног урбанистичког Плана  

·          Копију плана парцела 

·          Катастар водова 

·          Листове непокретности,  

и све остале потребне документе, како би се Пројекат парцелације урадио у 

складу са чланом 65. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 и 37/19)? 

2. Ко плаћа таксе надлежним органима за прибављање потребне документације (из 

питања бр. 1) за израду Пројекта пре/парцелације, а такође и таксе РГЗ – у? 

3. Ко плаћа таксу за „потврду“ Пројекта пре/парцелације надлежном органу? 

4. Да ли време потребно за прибављање документације код надлежних органа улази у 

рок за израду Пројекта пре/парцелације или не обзиром да време потребно за 

прибављање наведене документације не зависи од обрађивача већ од надлежног 

органа – службе надлежне за издавање тражених докумената? 

5. Колика је површина обухвата за сваку локацију понаособ за коју се ради 

Катастарско топографски план, односно Пројекат пре/парцелације са пројектом 

геодетског обележавања ?  

6. Колико делова и целих катастарских парцела обухватају нове грађевинске парцеле 

за сваку локацију понаособ за коју се ради Пројекат пре/парцелације са пројектом 

геодетског обележавања? 

 



ОДГОВОРИ: 

 

1. Све осим извода из катастра водова плаћа понуђач.  

2. Таксе такође плаћа понуђач. 

3. Таксу за потврду плаћа наручилац. 

4. Време потребно за прибављање документације код надлежних органа не улази у рок 

за израду пројекта. 

5. Из једне велике парцеле парцелацијом се издваја парцела површине 3850 м2. 

Површина друге парцеле није дефинисана, али се очекује да посао буде мањег обима 

који се уклапа у предвиђену цену. 

6. Исти одговор као за питање број 5. 

 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 


