
Страна 1 

 

Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у поступку јавне набавке  
мале вредности бр. У МВ 09/18 
Број: 404-10-11/2018 
Датум: 28.02.2018. године 
 
  

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку јавне 
набавке мале вредности број У МВ 09/18, образована Решењем од стране 
Наручиоца даје: 

 
 
Одговор на постављенo питањe за јавну набавку у поступку јавне набавке мале 
вредности број У МВ 09/18 – „Израда пројеката парцелације и препарцелације 
са пројектом геодетског обележавања“. 

Питање број 1: 
У предходно постављеним питањима, на питање бр. 6 нисте дали конкретан 
одговор.  
Питање број 6 гласи: 
Колика је површина сваке понаособ нове грађевинске парцеле добијене 
пројектом парцелације? 
Молимо вас да дате одговор на ово питање, обзиром да величина нове 
грађевинске парцеле као један од параметара утиче на одређивање цене за 
израду Пројекта пре/парцелације.  
Уколико није дефинисана бар оријентациона површина нове грађевинске парцеле 
(није иста цена за новоформирану грађевинску парцелу чија је површина 500м2 
или 1,5хектара), није могуће реално дати цене по „комаду“ како се тражи у  
Измени и допуни конкурсне документације. 
Уколико (како сте навели у вашем одговору) „Наручилац нема податке који ће се 
тачно пројекат радити“, молимо вас да дате податак колика је оријентациона 
површина нове грађевинске парцеле (нпр.: величине 5 до 8 ари или нпр.: 1,0 до 
1,2хектара) што ће нам омогућити да тражене цене у ЈН реалније одредимо. 
 
Одговор на питање број 1: 
 
Када је у питању израда пројеката парцелације и препарцелације где се формира 
до 5 парцела у поступку орјентациона површина нове грађевинске парцеле може 
износити максимално 1ha. Код осталих пројеката орјентациона површина може 
износити максимално до 20 ари. 
 
Како је наручилац државни орган – локална самоуправа, који ће се пројекат 
парцелације/препарцелације радити зависи од налога који се добијају од стране 
општинског првобраниоца и јавног интреса који буде утврђен или пресуде суда где 
се судском одлуком утврђује службеност. Из свега наведеног не располажемо 
тачним подацима већ орјентационим. 
 
Како нам је основни интерес у потпуности поштовање Закона и поштовање 
понуђача, надамо се да овакав одговор пружа довољно података за успешну 
реализацију ове набавке. 
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Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као са интернет странице Наручиоца. 
Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. У МВ 
09/18 – Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом 
геодетског обележавања је сагласна да ови одговори на питања не захтевају 
Измену и допуну конкурсне документације. 
 
 
Напомена: Ови одговори на постављена питања број 404-10-11/2018 од 
28.02.2018. године саставни су део Измењене и допуњене Конкурсне 
документације број 404-10-6/2018 од 21.02.2018. год. 
 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 28.02.2018. год. 

 
 
 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        мале вредности бр. У МВ 09/18 

 
 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

