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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља 
  
 
 
ПРЕДМЕТ: Услуге израде планова детаљне регулације:ЈН бр. 8/2020  
 

1. Колика је процењена вредност предметне ЈН? 
 
ОДГОВОР: 

У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац није дужан да објави процењену вредност 
јавне набавке. 
 
 

2. Ако је процењена вредност предметне ЈН мања од 3 милиона динара без ПДВ-а, како 
је могуће да од понуђача захтевате у поглављу додатних услова, цитат: „ да је 
понуђач у последње 3 године остварио пословни приход од минимално 8.000.000,00 
динара, од чега на вршењу услуга из области грађевине (пројектовања или израде 
урбанистичких и планских докумната), минимум 6.000.000 динара без пдв-;“ , крај 
цитата, када је према одредбама ЗЈН, могуће тражити највише до двоструке вредности 
процењене ЈН? Изузетно, могуће је и више али уз додатно образложење наручиоца, 
ког у овом случају нема. 
 

          ОДГОВОР: 
 Захтевани минимални  пословни приход који је наведен у Конкурсној документацији  је 
усклађен са чланом 77. став 2.  тачка 1.  који прописује да минимални  годишњи приход 
који се захтева од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне 
набавке.    
 

3. У тачки 2. тражите поседовање, цитат: „да понуђач поседује сертификат којим се 
потврђује усклађеност система менаџмента квалитета са захтевима стандарда 
ISO 9001;14001 И 18001“, крај цитата.  
Како тражени ISO18001 НЕ постоји, молим вас да прецизирате коју врсту 
сертификата и за коју област примене тражите од понуђача?  
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ОДГОВОР: У Конкурсној документацији у делу додатни услови који се односи на 
захеване стандарде  испред броја 18001 додаје се OHSAS. 
Тако да ће бити прихваћене понуде понуђача који поседују  стандард OHSAS :18001 
као и оних понуђача који поседују ISO 45001:2018 који је побољшана верзија 
предходног    стандарда за безбедност   и здравље на раду. 
Захтевани  сертификати треба да имају следећи опсег примене: пројектовање,  
извођење радова и надзор у грађевинарству ( високоградња и нискоградња).  

 
4. Да ли Град Лозница- градска управа Лознице поседује неки од тражених сертификата? 

 
ОДГОВОР: Град Лозница поседује наведене сертификате. 

 
5. Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени 

гласник РС“ бр. 40/2015 од 07.05.2015. године), односи се на осигурање потенцијалне 
штете у поступку израде и контроле техничке документације, односно извођење 
радова и поступак вршења стручког надзора и техничке контроле објеката.  
Цитат: „Član 1.  
Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti 
privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove 
izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac 
stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno 
trećem licu“.  
Како је Законом о планирању и изградњи јасно дефинисана и раздвојена планска од 
техничке документације, као и процедура усвајања и доношења планског документа 
која је сасвим другачија у односу на поступак израде и прихватања техничког 
документа- пројекта, ( планска документа подлежу стручној контроли Комисије за 
планове ( општинске или републичке) у више фаза и усваја се од надлежног органа, 
Скупштине јединице локалне самоуправе), то се овај Правилник не може применити 
на област урбанистичког и просторног планирања.  
Молим вас да овај критеријум избаците из поглавља „Додатни услови“, јер је за ову 
врсту докумената која представљају предмет ЈН, НЕПРИМЕЊИВ.  

 
ОДГОВОР: 
Из додатних услова брише се захтев за поседовање полисе осигурања. 
 

6. Захтевали сте полису осигурања на износ до 50.000 евра. Овај износ се према 
правилнику односи на привредна друштва и друга правна лица.  
Истим Правилником је дефинисано да је полиса осигурања за предузетнике 
максимално 15.000 евра. На овај начин сте извршили дискриминацију потенцијалних 
учесника- понуђача јер је предузетницима онемогућено да узму учешће на овој ЈН. 
 
ОДГОВОР:  Одговор је дат у питању број 5. 
 

7. У Пројектним задацима 
 за сва три плана, као обавезу Обрађивача плана, наводите следеће, цитат: -„За 
потребе израде Плана Обрађивач Плана мора израдити и оверити катастарске 
подлоге, прибавити топографске подлоге и катастар подземних инсталација за 
катастарску општину Лозница, у делу који је обухваћен границом Плана, као и 
прибавити копије плана са преписима из листова непокретности за све парцеле у 
обухвату; 
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-Трошкови прибављања услова за израду плана падају на Обрађивача Плана“; крај 
цитата. 
Законом о планирању и изградњи и пратећим Правилником, тачно је одређен 
поступак израде и садржај сваког од просторних или урбанистичких планских 
докумената, као и обавезе сваког од учесника у поступку израде. 
Како се План детаљне регулације израђује на ажурној катастарсо- топографској 
подлози, уз прибављање услова за израду плана од имаоца јавних овлашћења који су 
од утицаја на планском подручју од стране Носиоца израде плана (у овом случају 
јединица лок.самоуправе - Град Лозница) који се исходују БЕЗ НАКНАДЕ,  
непотребно и у основи незаконито захтевати то на начин како сте захтевали у КД, те 
од вас тражимо да се придржавате Закона и Правилника и своје захтеве у КД 
усагласите са истим. 
 
ОДГОВОР:  
Потребно је да понуђач у понуђену цену урачуна све трошкове који могу настати  
приликом пружања услуга израде израде планова детаљне регулације. У конкурсној 
документацији је наведено да понуђена цена обухвата све пратеће трошкове. 
 
 
 

НАПОМЕНА: Питања и одговри су саставни део Конкурсне документације 
 
 
Координатор групе за послове јавних набавки – члан комисије 

                          
                                         Слађана Томићевић                                                             

 
 
 
 
Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


