Општина Бајина Башта
Oпштинска управа
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. У МВ 05/20
Број: 404-52-7/2020
Датум: 09.07.2020. 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 05/20, образована Решењем од стране
Наручиоца даје:
Одговоре на постављена питање за јавну набавку мале вредности број У МВ
05/20 – „Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања“.
Питање број 1:
Поштовани, молимо Вас да нам за наведену ЈНМВ 05/20 појасните следеће:
Како је нови Закон о ЈН ступио на снагу 01.07.2020 године, да ли се понуде
достављају електронски преко Портала ЈН или по старом Закону поштом са свом
документацијом која се тражи.
Одговор на питање број 1:
Понуде се припремају и достављају по старом Закону, односно Закону о јавним
набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Питање број 2:
Који је ред величина нових грађевинских парцела које ће се формирати „од 0 до
10 катастарских парцела“?
Питање број 3:
Који је ред величина нових грађевинских парцела које ће се формирати „од 10 до
30 катастарских парцела“?
Одговор на питање број 2 и 3:
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 до 50 ари. Код пројеката од 10 до 30 парцела 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 правобраниоца и јавног интереса 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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Питање број 3:
Колика је процењена вредност јавне набавке?
Одговор на питање број 3:
Процењену вредност јавне набавке можете видети у Плану јавних набавки за
2020. годину, који је објављен на Порталу јавних набавки и на нашој интернет
страници.
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
05/20 – „Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања“ је сагласна да ови одговори на питања не захтевају
Измену конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
дана 09.07.2020. год.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. У МВ 05/20
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