
Геодетске услуге 

ЈН П 21/16 

 

1/2 

 

 

 

 
 

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:  

 

У којој размери треба израдити катастарско-топографски план за предметну локацију? 

Колика је површина обухвата предметне локације( укупно 332 кат. парцеле)? 

 

Одговор на питање 1: 

 
Пошто је ради лакшег и оперативнијег спровођења реализације целокупног посла на 

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

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

катастарско-топографски планови се израђују за појединачне фазе. Важеће геодетске подлоге на 

том простору су у размери 1:2500, а предменте појединачне катастарско-топографске планове је 

потребно израдити у размери  која је у складу са пројектном документацијом, односно у 

размери у којој је могуће јасно приказати све потребне детаље које мора да садржи тај 

документ. 

 

Питање 2: 

Почетак активности бр. 3 директно зависи од динамике и рока радова одговорног 

урбанисте, а самим тим и рокови за почетак и завршетак активности бр. 3. Како је 

урбаниста Понуђачу непознат, Понуђач не може предвидети динамику његовог рада, па 

самим тим је потребно рокове за обављање активности бр. 1 и 2 одвојити од активности 

бр. 3, и да почетак рока за обављање активности бр. 3 крећу од дана добијања података 

од одговорног урбанисте који ради пројекат препарцелације. Јер пројекат геодетског 
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обележавања који ради Понуђач мора бити у сагласности са урбанистичким пројектом 

препарцелације јер тек онда, као целина, представљају пројекат препарцелације који се 

предаје у Секретаријат за урбанизам. Наша примедба је: Рок активности бр. 3 мора 

бити одвојен од активности бр. 1 и активности бр. 2 и не може бити условљен роком 

закључивањања уговора из горе наведених разлога. Рок почетка и завршетка 

активности бр. 3 зависи од добијања података одговорног урбанисте. 

 

Одговор на питање 2: 

 
Израда пројекта, односно пројеката препарцелације (за све фазе) биће поверена Јавном 

предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, коме је оснивач Град 

Суботица, тако да ће динамика реализације тих пројеката бити под контролом Наручиоца посла. 

Рокови за израду Пројек(а)та препарцелације ће бити дефинисани на десет радних дана од 

предаје Пројеката геодетског обележавања за поједине фазе реализације. 

 

Питање 3: 

 

Активношћу бр. 4 се приступа тек након добијања потврде пројекта препарцелације од 

стране Секретаријата за урбанизам, то време за које ће се потврда издати је Понуђачу 

непознато. Самим тим и везивање рока за извршење активности бр. 4 од закључења 

уговора немогуће, јер понуђач не може то време сагледати и на њега утицати. Наша 

примедба је: Неопходно је издвојити рок за за почетак и завршетак активности бр. 4 и 

навести рок од тренутка издавања потврде о пројекту препарцелације. 

 

Одговор на питање 3: 

 

Пројекте препарцелације потврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 

урбанизма (Секретаријат за грађевинарство Градске управе, Града Суботице) у законски 

прописаном року од 10 дана (члан 65. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 

72/09, 81/09-испр., 64/10- Ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС и 98/13УС, 132/14 и 145/14), 

тако да ће динамика издавања потврда бити под контролом Наручиоца. 

 

 

 

 

На основу Ваших питања, под бројем 1. и 2, Наручилац ће у што краћем року 

извршити измену Конкурсне документације-спецификације услуге и продужиће се 

рок подношења понуда.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 


