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Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у поступку јавне набавке  
мале вредности бр. У МВ 09/18 
Број: 404-10-8/2018 
Датум: 26.02.2018. 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: 

 
 
Одговорe на постављенa питањa 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: 
Ко обезбеђује односно прибавља катастарскко топографски план: 
- Инвеститор или  
- Израђује обрађивач Пројекта парцелације? 
 
Одговор на питање број 1: 
Катастарско топографски план обезбеђује Наручилац, односно Општина Бајина 
Башта. 
 
Питање број 2: 
Ко обезбеђује односно прибавља документацију потребну за израду Пројекта 
препарцелације и то: 

 Информацију о локацији 
 Извод из предметног Плана детаљне регулације 
 Копију плана парцела 
 Катастар водова 
 Листове непокретности,  

и све остале потребне документе, како би се Пројекат парцелације урадио у 
складу са чланом 65. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).? 

Одговор на питање број 2: 
Наведену документацију обезбеђује Наручилац, односно Општина Бајина Башта. 

Питање број 3: 
Ко плаћа таксе надлежним органима за прибављање потребне документације (из 
питања бр. 1) за израду Пројекта парцелације?  
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Одговор на питање број 3: 
Таксе надлежним органима за прибављање потребне документације плаћа 
Наручилац посла, односно Општина Бајина Башта. 
 
Питање број 4: 
Ко плаћа таксу за „потврду“ Пројекта препарцелације од стране надлежног 
органа? 
 
Одговор на питање број 4: 
Таксу за потврду Пројекта препарцелације плаћа Наручилац посла, односно 
Општина Бајина Башта. 
 
Питање број 5: 
Да ли време потребно за прибављање документације код надлежних органа улази 
у рок за израду Пројекта препарцелације или не обзиром да време потребно за 
прибављање наведене документације не зависи од обрађивача већ од надлежног 
органа – службе надлежне за издавање тражених докумената? 
 
Одговор на питање број 5: 
Време потребно за прибављање документације не улази у рок за израду пројекта. 
 
Питање број 6: 
Колика је површина сваке понаособ нове грађевинске парцеле добијене пројектом 
парцелације? 
 
Питање број 7: 
Колико катастарских парцела (целих или делова) улази у састав сваке понаособ 
нове грађевинске парцеле? 
 
Питање број 8: 
Поштовани, како би формирали цену по горе наведеној ЈН, молимо Вас да нам 
дате информацију о површинама обухвата од 1 до 8 за које се раде пројекти, као и 
број нових парцела који се предвиђају по локацијама од 1 до 8. Како ове 
информације нису садржане у Конкурсној документацији, немогуће је формирати 
цену по овој ЈН. 
 
Питање број 9: 
Колики је обухват сваког пројекта (величина и број парцела по пројекту)? 
 
Одговор на питање: 6, 7, 8 и 9: 
С обзиром да је у питању израда пројеката парцелације/препарцелације за 
формирање парцела јавне намене (изградња саобраћајница) Изменом и допуном 
Конкурсне документације подела пројеката ће бити извршена у односу на број 
новоформираних грађевинских парцела, а не у односу на површину, јер у овом 
тренутку Наручилац нема податке који ће се тачно пројекат радити. 
 
Питање број 10: 
Да ли у израду Пројекта парцелације по „потврди“ надлежног органа општине  
улази и обележавање на терену и предаја елабората на провођење у 
катастарском операту? 
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Одговор на питање број 10: 
Обележавање на терену и предаја елабората на превођење у катастарском 
операту не улази у израду Пројекта парцелације по потврди надлежног органа 
општине. 
 
Питање број 11: 
Ко обезбеђује катастарско-топографски план? 
 
Одговор на питање број 11: 
Катастарско-топографски план обезбеђује Наручилац, односно Општина Бајина 
Башта. 
 
Питање број 12: 
Ко обезбеђује реализацију пројекта на терену? 
 
Одговор на питање број 12: 
Реализацију пројекта на терену обезбеђује Наручилац, односно општина Бајина 
Башта. 
 
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 захтевају 
Измену и допуну конкурсне документације. 
 
 
Напомена: Ови одговори на постављена питања број 404-10-8/2018 од 
26.02.2018. године саставни су део Конкурсне документације број 404-10-6/2018 
од 21.02.2018. год. 
 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 26.02.2018. год. 

 
 
 
С поштовањем, 
 

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

 
 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

