
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Комисија за јавну набавку  
Oтворени поступак јавне набавке услуге израда пројеката препарцелације 

 
Брoj: 404-8-1/2019-04 
Дана: 22.02.2019. године. 

ПРЕДМЕТ: додатне информације / појашњења у вези Конкурсне документације 

за јавну набавку услуга израда пројекта препарцлације 

Потенцијални понуђач је дана 20.02.2019. године путем e- maila на адреси 

наручиоца  nabavke@cuprija.rs поставио питање у вези отвореног поступка 

јавне набавке - услуга израда пројекта препарцлације 

 
Питање бр.1 везано за чл. 7 и чл. 11 модела уговора – Да ли се под“ 
неопходне податке дефинисане пројектним задатком за израду пројектне 
документације“ подразумева да ће Наручилац прибавити информацију о 
локацији, копију плана и доказе о власништву над предметним 
парцелама као и сагласности власника за израду пројекта парцелације и 
препарцелације пре почетка рачунања рока? 
 
Одговор: 

Наручилац је у обавези да Пројектанту преда документацију дефинисану 

пројектним задатком, а то је следеће: 

- информације о локацији  

- копије плана парцела   

- листове непокретности 

- катастар подземних инсталација 

Што се тиче  сагласности власника парцела наглашава се да је у питању 

израда пројекта парцелације за потребе експропријације, а у складу са 

чланом 67. важећег Закона о планирању и изградњи, став 1. 

Када је пројекат препарцелације израђен за потребе експропријације, као 

и за грађевинске парцеле јавне намене одређене на основу плана 

парцелације садржаног у планском документу, уз захтев за провођење 

препарцелације подноси се пројекат препарцелације потврђен од стране 

органа надлежног за послове урбанизма. 
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Рок за израду пројектне документације неће тећи, то јест неће се 

рачунати уколико су настале околности  које нису изазване кривицом 

Пројектанта. 

Питање бр.2 У вези са парцелама у индустријској зони у Ћуприји, није 

дефинисан пројектни задатак: За давање конкретне понуде потребно 

је конкретно дефинисати на колико ће се парцела делити 

предметна кп 4503/1 КО Ћуприја град ? 

Извод из Пројектног задатка: 

 З) парцеле у индустријској зони у Ћуприји 

Обухват пројекта je парцела у постојећој индустријској зони на којој је 

предвиђена деоба парцеле на три мање парцеле, и то на к.п.бр. 4503/1 

КО Ћуприја град. 

 

 

 

 

 


