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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

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

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНМВ К 02/19, 

објављујемо одговоре на наведена питања. 

 

Питање 1:  

 У вези са ЈНМВ К 02/19, замолили би Вас да нам проследите списак 

непокретности које су предмет ове јавне набавке.  

 

Одговор 1: 

Оквирни број вештачења грађевинског и пољопривредног земљишта по 

катастарској парцели, као и вештачење грађевинског објекта по m² није могуће 

утврдити зато што пре покретања поступка јавне набавке, као и у току њеног трајања, 

није могуће предвидети број поднетих предлога од стране овлашћених лица.  

 

Питање 2:  

На страни 5 Конкурсне документације, Обавезни услови – тачка 5 стоји 

„Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности процене вредности 

непокретности 

Доказ: 

За правна лица:  

- Фотокопија решења о упису у Регистар правних лица за обављање послова процене 

вредности непокретности 

- Фотокопија лиценце за вршење процене вредности непокретности“. 

 

Подсећамо да ЗАКОН О ПРОЦЕНИТЕЉИМА ВРЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016) не предвиђа категорију правних 

лица – проценитеља вредности непокретности, већ само физичка лица (регистар се 

води при Министарству финансија). 

 

Постоји по ЗАКОНУ О СУДСКИМ ВЕШТАЦИМА категорија правних лица за 

обављање послова вештачења из области грађевинарства (између осталог) чији се 

Регистар води при Министарству правде, као и Регистар физичких лица за послове 

вештачења из области грађевинарства (ужа област – процена вредности). 

 

Молимо за појашњење да ли је довољно испунити услов по Закону о судским 

вештацима, или је направљен пропуст у Конкурсној документацији. 



Одговор 2: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у тачки 5. Обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом о проценитељима 

вредности непокретности. 

 

Питање 3:  

За коју сврху се ради процена (процене), с обзиром да се у условима наводи да је 

„Вршилац услуге у обавези да по позиву присуствује расправама које се воде по 

предметима за које је извршена процена и да при томе брани свој налаз и мишљење“? 

 

Одговор 3: 

Процена вредности непокретности врши се у поступку експропријације, а 

присуство расправама односи се на поступке у надлежности правобранилаштва. 
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