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П Е Ћ И Н Ц И 
 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012 и 14/2015) Комисија за јавну набавку даје следеће одговоре 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

у вези ЈНМВ бр.  404-21/2015-IV 

ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА  
ТВРЂАВА КУПИНИК 

 
 

 
ПИТАЊЕ 1) 
На страници 7/34 међу условима за учешће у поступку јавне набавке под тачком 5 тражили 
сте да доставимо Решење Министарства здравља о испуњености услова за обављење 
послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Да ли је у питању грешка? 
 
ОДГОВОР 1) 
Јесте, у питању је техничка грешка која је настала приликом израде конкурсне 
документације. 
 
ПИТАЊЕ 2) 
На страници 9/34 стоји да понуђач треба да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке? Да ли је потребно доставити неку 
посебну дозволу или је довољно да доставимо Решење иза АПР-а да смо уписани у 
регистар понуђача, где се види наша претежна делатност? 
 
ОДГОВОР 2) 
Члан 36. став 1. Закона 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 и 145/2014), који се наводи у конкурсној документацији гласи: 
„Планске документе под условима прописаним овим законом, може да израђује јавно 
предузеће, односно друга организација коју оснује јединица локалне самоуправе за 
обављање послова просторног и урбанистичког планирања, као и привредна друштва, 
односно друга правна лица, која су уписана у одговарајући регистар за обављање послова 
просторног и урбанистичког планирања и израде планских докуменат“ .  
Узимајући у обзир непостојање посебног регистра у којем се воде јавна предузећа / 
организације / привредна друштва која обављају послове просторног и урбанистичког 
планирања, довољно је на меморандуму понуђача навести интернет адресу на којој је јавно 



доступан оснивачки акт / решење, где се види да су послови просторног и урбанистичког 
планирања и израде планских докумената једна од делатности понуђача, или као што се 
наводи у питању- довољно је доставити фотокопију Решења из АПР- о упису у регистар 
понуђача, или неки други документ из којег се може закључити да су послови просторног и 
урбанистичког планирања и израде планских докумената једна од делатности понуђача . 
 
 
 
ДОСТАВИТИ: 

- На Портал јавних набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


