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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЈАВНА НАБАВКА БР. 41/2014 – План детаљне регулације-индустријска зона
- јавна набавка мале вредности -

Питање:
1. Shodno raspisu tendera, u sekciji 1.2 dodatnih uslova, tačka 3) neophodni kadrovski
kapacitet, zahteva se da ponuđač, između ostalog, poseduje angažovanog
dipl.inž.građ. sa licencom 201 i dipl.inž.građ. sa licencom 202.
Pitanje: S obzirom da Inženjerska komora Srbije navedene licence 201 i 202 izdaje
i za lica “...sa stečenim visokim obrazovanjem navedenih struka na akademskim
studijama drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni
glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010) na smerovima,
usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne
kompetentnosti kao i diploma stečena na fakultetu na kojem je nastava održavana
do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br.
76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010)), odnosno da se licenca 201 može izdati
dipl.inž.građ., dipl.inž.pejzažne arhitekture i dipl. prostornom planeru, a licenca
202 dipl.inž.saobraćaja i dipl.inž.građ, da li je prihvatljivo za uslove tendera da lice
koje poseduje licencu 201, odnosno licencu 202 IKS ima stečeno visoko
obrazovanje koje nije isključivo dipl.inž.građ. već i drugog profila, u skladu sa
prethodno navedenim uslovima Inženjerske komore Srbije?
2. Raspis tendera u tački 9.2 predviđa rok za izradu PDR-a u trajnju od 60 dana od
dana zaključivanja ugovora.
Pitanje: Važeći Zakon o planiranju i izgradnji, u članovima od 45a do čl. 51
propisuje proceduru za donošenje odluke o izradi planskog dokumenta, izdavanje
potrebnih uslova, stavljanje na javni uvid, donošenje odluke o usvajanju planskog
dokumenta, čiji vremenski dijapazon u Zakonu, a naročito u praksi, osetno

premašuje rok definisan raspisom tenderske dokumentacije, te je pitanje da li
navedeni rok isključuje vreme potrebno nadležnim institucijama za izdavanje
uslova i donošenje odluke o izradi / donošenje odluke o usvajanju plana?
Одговор:
1. Одговор на прво питање можете наћи у Измењеној конкурсној
документацији која се налази на Порталу за јавне набавке.
2. Одлука о изради плана детаљне регулације донета је на седници
Скупштине општине 14.августа 2015. године тако да не улази у рок израде
плана.
Одлука о усвајању плана не улази у рок израде плана.
Наведени рок укључује време потребно надлежним институцијама за
издавање услова и надлежне институције су дужне да у року од 15 дана дају
одговор и доставе услове.
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