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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Наручилац: Градоначелник 

Број  II-404-335/2016 

Број ЈН П 21/16 

Датум: 15.12.2016. 

Суботица 

Трг слободе 1 

ТД 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН П 21/16, дана 12.12.2016. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

 

Питање 1:  

 

Да ли се сви појединачни захтеви, који се подносе СКН Суботица за активности 

1,3 и 4, подносе на име Наручиоца посла, тј. да ли Наручилац посла има сагласности 

или уговоре са власницима на свим катастарским парцелама које су обухваћене планом 

детаљне регулације (деонице од IV А до IV Г и деонице III А и III Б)? У супротном би 

се за почетак радова из активности бр 1 чекало до прибављања те сагласности. 

 

Одговор на питање 1: 

 

Према подацима из СКН Суботица за поменуте активности под тачкама 1, 3 и 4 

морају бити поднети појединачни захтеви на име наручиоца посла. Пошто се предметна 

парцелација ради због проглашења јавног интереса ради експропријације, а све у циљу 

формирања обалног појаса Наручилац није у обавези да има сагласности од свих 

власника парцела. 

 

 

Питање 2: 

Приликом снимања терена за израду катастарско-топографског плана неопходно 

је ући у све приватне поседе како би се извршило снимање терена. Наше питање је: Да 

ли наручилац посла може извођачу обезбедити несметан приступ свим приватним 
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поседима ради снимања терена од тренутка потписивања уговора? У супротном би се 

за почетак радова из активности бр 2 чекало до прибављања те сагласности 

 

Одговор на питање 2: 

 

Према члану 46. Закона о државном премеру и катастру („Сл.гласник РС, бр. 

72/09, 18/10, 65/13, 15/15 и 96/15) ималац права на непокретности дужан је да лицима 

која раде на пословима државног премера и катастра непокретности дозволи приступ 

непокретности, постављање геодетске белеге и прикупљање података о непокретности.  

Код приватних поседа у које евентуално власник не дозвољава приступ снимање 

објеката се може извршити са локације која је изван тог поседа. 

 

 

 

Питање 3: 

 

Што се тиче рока за извођење активности 1, 2 и 3, где је предвиђено 2 месеца од 

потисивања уговора, а с обзиром на услове за то доба године, могућност константног 

снежног покривача на предметној локацији, било би онемогућено визуелно уочавање, а 

самим тим и снимање структурних линија и детаља од значаја који треба да буду 

приказани на карастарско- топографском плану. Наше питање је: Да ли у том случају 

долази до продужење рока? 

 

 

 

Одговор на питање 3: 

 

Није дозвољено продужавање рокова, а у самој Јавној набавци је дефинисано да 

је ради лакшег и оперативнијег спровођења реализације целокупног посла израда 

Пројек(а)та препарцелације планирана по фазама које ће одговарати подели на 

карактеристичне урбанистичке целине (деонице) које су одређене у Плану детаљне 

регулације. Предметни обални појас је у Плану детаљне регулације подељен на девет 

деоница и то: седам деоница уз IV сектор језера (деонице од IV А до IV Г) и две 

деонице уз III сектор језера (деонице III А и III Б). 

 

 

 

 

  

 

 

 Комисија за ЈН 


