На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као Наручилац у отвореном
поступку јавне набавке пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта
парцелације са пројектом геодетског обележавања на основу плана генералне регулације за трасу
обилазне пруге око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње
обилазне пруге око Ниша, покренутог Одлуком ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 03-8953
од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21, одговара на питање заинтересованог лица у циљу појашњења
конкурсне документације:
Питање oд 09.01.2017. године:
Као потенцијални понуђачи у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.2.21., пружања
услуга израде катастарско топографског плана и израда пројекта парцелације са пројектом
геодетског обележавања на основу плана генералне регулације за трасу обилазне пруге око
Ниша,за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње обилазне пруге око
Ниша,молимо вас за одговор на следеће питање: На страни 14 конкурсне документације „Услови из
чл. 75. И чл. 76 ЗЈН и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова“ навели сте,
поред стручних лица геодетске струке и: ЗА ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ: - ДВА ДИПЛ. ИНЖ.
АРХИТЕКТУРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ-БР 200 ИЛИ - ДВА ДИПЛ. ИНЖ.
ГРАЂЕВИНАРСТВА СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ– БР 201 И - ДВА ДИПЛ. ИНЖ.
ГРАЂЕВИНАРСТВА СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ– БР 202. Према Закону 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 i 145/2014) и то Члану
65. Који се односи на Пројекат препарцелације и парцелације стоји да израдом Пројекта
препарцелације, односно парцелације руководи одговорни урбаниста архитектонске струке Član 65
Na većem broju katastarskih parcela može se obrazovati jedna ili više građevinskih parcela na osnovu
projekta preparcelacije, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, a ukoliko planski
dokument nije donet, obrazovaće se na osnovu podzakonskog akta kojim se utvrđuju opšta pravila
parcelacije, regulacije i izgradnje. Na jednoj katastarskoj parceli može se obrazovati veći broj
građevinskih parcela, koje se mogu deliti parcelacijom do minimuma utvrđenog primenom pravila o
parcelaciji ili ukrupniti preparcelacijom, a prema planiranoj ili postojećoj izgrađenosti, odnosno, planiranoj
ili postojećoj nameni građevinske parcele, na osnovu projekta parcelacije, pod uslovima i na način
propisanim u stavu 1. ovog člana. Projekat preparcelacije, odnosno parcelacije izrađuje ovlašćeno
privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje je upisano u odgovarajući registar.
Sastavni deo projekta preparcelacije, odnosno parcelacije je i projekat geodetskog obeležavanja. Izradom
projekta preparcelacije, odnosno parcelacije rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke.

Projekat iz stava 3. ovog člana potvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za
poslove urbanizma, u roku od 10 dana. Ako nadležni organ utvrdi da projekat preparcelacije,
odnosno parcelacije nije urađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno
podzakonskim aktom kojim se utvrđuju opšta pravila parcelacije, regulacije i izgradnje,
obavestiće o tome podnosioca zahteva. Podnosilac zahteva može podneti prigovor na
obaveštenje iz stava 5. ovog člana opštinskom, odnosno gradskom veću, u roku od tri dana od
dana od dana dostavljanja. Питање је да ли је овако тражени кадровски капацитет у складу
са поменутим Законом који регулише ову врсту послова?
Одговор на питање од 09.01.2017.године:
Одговор на питања од 09.01.2017.године дат је кроз измену и допуну конкурсне
документације за предметну јавну набавку, која је на Порталу јавних набавки и сајту Дирекције
постављена 12.01.2017. године. Истовремено продужен је и рок за подношење понуда на
17.01.2017. године до 1030 часова.
У Нишу, дана 12.01.2017. године

