Општина Бајина Башта
Oпштинска управа
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. У МВ 05/19
Број: 404-32-7/2019
Датум: 10.04.2019. 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 05/19, образована Решењем од стране
Наручиоца даје:
Одговоре на постављена питање за јавну набавку мале вредности број У МВ
05/19 – „Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања“.
Питање број 1:
У спецификацији услуга у редном броју 2 наводите:“ ....... преко 10 катастарских
парцела у поступку.“
Сматрамо да је ово сувише уопштено и да је за формирање понуде неопходно
знати приближнији број парцела (до 20, до 30 итд...)?
Одговор на питање број 1:
Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.
Питање број 2:
Рок – максимално 30 дана – појединачно за сваки пројекат или за све?
Одговор на питање број 2:
Појединачно за сваки пројекат.
Питање број 3:
Да ли у рок за израду пројекта улази и време потребно да се преузму подаци из
надлежног катастра?
Одговор на питање број 3:
Време потребно да се преузму подаци из надлежног катастра не улази у рок за
израду пројекта.
Питање број 4:
Молим Вас да ускладите Kонкурсну документацију јавне набавке Израда пројеката
парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања број У МВ
05/19 са важећим Законом о планирању и изградњи и то у делу који се односи на
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ - страна 10, трећа ставка, где се наводи следеће:
"- фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку
лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им
одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).
Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца
лиценце и његовим потписом;"
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што је у супротности са Законом 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, 145/2014 и 83/2018);
погледати поглавља IX Стручни испит и лиценце одговорног планера, урбанисте,
пројектанта и извођача радова и X Инжењерска комора Србије, односно чланове
од 161 до 166, а у прилогу Вам достављам и саопштење Министарства где се
наводи следеће:
"Ступањем на снагу Закона и планирању и изградњи издавање лиценци (...) у
надлежности је Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала за овај
делокруг послова у складу са раније важећим законом. (...) Личне и остале
лиценце које су издате у складу са до сада важећим законом остају на снази, осим
уколико се стекну услови за њихово одузимање у складу са законом и
подзаконским актима донетим на основу њега. Важење лиценци није условљено
плаћањем годишње чланарине у Kомори. Даном ступања на снагу Закона сва
лица која имају важеће лиценце које до дана ступања на снагу закона издала
Kомора уписана су у регистар инжењера, архитеката и просторних планера које
води Министарство".
Одговор на питање број 4:
Наручилац ће ускладити Конкурсну документацију у делу који се односи на личне
лиценце. Напомињемо да саопштења Министарства нису правно обавезујућа.
Потврда о важности лиценце је неопходна с обзиром на врсту услуга које су
предмет јавне набавке.
Питање број 5:
Ко плаћа таксу за „потврду“ Пројекта пре/парцелације надлежном органу?
Одговор на питање број 5:
Наручилац плаћа таксу.
Питање број 6:
Колико нових грађевинских парцела се формира на свакој локацији понаособ?
Одговор на питање број 6:
Како је наручилац државни орган – локална самоуправа, који ће се пројекат
парцелације/препарцелације радити зависи од налога који се добијају од стране
општинског правобраниоца и јавног интреса који буде утврђен или пресуде суда
где се судском одлуком утврђује службеност. Из свега наведеног не располажемо
тачним подацима већ орјентационим.
Питање број 7:
Колика је површина обухвата за сваку локацију понаособ за коју се ради Пројекат
пре/парцелације?
Одговор на питање број 7:
Када је у питању израда пројеката парцелације и препарцелације где се формира
до 10 парцела у поступку орјентациона површина нове грађевинске парцеле може
износити максимално 1ha. Код осталих пројеката орјентациона површина може
износити максимално до 20 ари.
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Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку
можете преузети са Портала јавних набавки као и 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
05/19 – „Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања“ је сагласна да ови одговори на питања захтевају
Измену конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
Дана 10.04.2019. год.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. У МВ 05/19
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