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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Наручилац: Градска управа 

Број  IV-404-529/2017 

Број ЈНМВ K 43/17 

Датум: 25.10.2017. год 

Суботица 

Трг слободе 1 

  

      

 

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 ЈНМВ К 43/17 – Услуге вештачења – проценитења, од 

дана 23.10.2017. године, објављујемо одговор на наведена питања.  

 

 

Питање 1:  Да ли можете да нам доставите спецификацију предмета процене: листу 

или бар начелно број непокретности, врсту, укупну површину и територијалну распро-

страњеност. 

Одговор на Питање 1:  

Обзиром да ће се процене односити на предмете који ће бити класификовани у 

поступцима експропријације земљишта и објеката за које је неопходно урадити 

издвајање парцела будуће јавне површине, немогуће је унапред одредити који је то број 

непокретности као и врсту и површину непокретности, једино је могуће дефинисати да 

се непокретности налазе, као што претпостављате, на територији Града Суботице, 

према досада започетим предметима углавном у самом Граду и градском језгру! 

 

Питање 2: Молимо вас да размотрите захтев за Решењем о именовању за судског 

вештака из области грађевинарства, или је могуће да се тај захтев замени лиценцом 

овлашћеног проценитеља непокретности, с обзиром да је од средине године ступио на 

снагу Закон о процентељима непокретности који регулишу ову област. 
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Одговор на Питање 2 :                             

Према нашим информацијама до којих смо дошли уз консултацију струке, још увек 

нису донети сви подзаконски акти који уређују постојање и Решења о именовању за 

судског вештака из области грађевинарства и лиценце овлашћеног проценитеља 

непокретности, тако да остајемо при услову да је неопходно доставити Решење о 

именовању за судског вештака из области грађевинарства. 

 

 

 

 

 

 

На основу Вашег питања 1, Наручилац ће у што краћем року извршити измену 

Конкурсне документације и прудужити рок за подношење понуда. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Комисија за ЈН 


