
 

 

 

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 

Трг Републике 16, Суботица 

Број:  II-404-2-8/2018-4 

Дана: 13.06.2018. године 

С у б о т и ц а 
   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-8/2018 

 

Поштовани,  

 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање заинтересованог 

понуђача у поступку јавне набавке мале вредности по партијама „Стратешка процена утицаја 

Генералног урбанистичког плана и Планова детаљне регулације на животну средину 

Партија 1: Стратешка процена утицаја Генералног урбанистичког плана Суботица-Палић до 2030. 

године на животну средину 

Партија 2: Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ уз 

западну обалу 4. сектора Палићког језера на животну средину 

Партија 3: Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ 

између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу (2. фаза) на животну средину ", број јавне 

набавке II-404-2-8/2018 

 

1. Питање: 

 На страни 13 Конкурсне документације стоји: 

Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у претходних пет година (2013, 2014, 2015, 

2016. и 2017. година) израдио најмање: 

- 1 просторни план 

- 1 генерални урбанистички план 

- 3 плана генералне регулације 

- 5 планова детаљне регулације 

све са стратешком проценом утицаја на животну средину  

 

Како су предмет јавне набавке услуге израде Стратешких процена утицаја на животну средину, 

питамо зашто тражите референце за просторне и урбанистичке планове? 

Не значи и није обавезно да онај ко се бави израдом стратешких процена утицаја на животну средину 

израђује  просторне и урбанистичке планове 

  

    

       1. Одговор: 

 

Измена Конкурсне документације ће бити објављена благовремено 

 

 

 



         

    

 

2. Питање: 

 

На страни 13 стоји: 

 - радни однос и ангажовање лица у складу са Законом о раду, треба да обухвата период од 13 месеци од дана 

подношења понуде 

 

Молимо детаљно објашњење зашто 13 месеци? 

 

       2. Одговор: 

 

 Измена Конкурсне документације ће бити објављена благовремено. 

 

 

  

3. Питање: 

 

На страни 13 стоји: 

Довољан технички капацитет: да располаже неопходним техничким средствима и 

лиценцираним софтверским пакетима заснованим на CAD или GIS технологији:  

  

Доказ: Изјава понуђача и фотокопија пописне листе или књиговодствене картице основних 

средстава и/или уговор о закупу, лизингу. (Напомена: уговор о закупу треба да се односи на 

временски период од 13 месеци од дана подношења понуде). 

 

Молимо детаљно објашњење зашто 13 месеци? 

 

       3. Одговор: 

 

 Измена Конкурсне документације ће бити објављена благовремено. 

 

            

 

 

 

 

            Комисија 

 

                                                                                                __________________ 


