
Поштовани,  

 

Mолимо за појашњење конкурсне документације ЈНМВ бр. 404-80/19-IV-00  

 

1.У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК стоји:  

 

Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације је одлука о не изради 

стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Центар" бр. 501-

5/3-IV-00 од 24.04.2019.год. уз претходно прибављање мишљења органа надлежног за 

заштиту животне средине (страна 5), а у техничком опису стоји:  

 

Израда Плана детаљне регулације подразумева припрему следећег:  

 

Између осталог:  

 

-Израда стратешке процене утицаја на животну средину  

 

Питање: Да ли је за предметни план предвиђена израда  стратешке процене утицаја на 

животну средину или не?  

 OДГОВОР: За предметни план није предвиђена израда стратешке процене животне средине 

 

Наручилац мења конкурсну документацију на страни број 6  у  поглављу III ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЦИЉ ПРОЈЕКТОВАЊА И 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  у делу „Израда Плана детаљне регулације подразумева припрему 

следећег „ тако да уместо  

Израда Плана детаљне регулације подразумева припрему следећег:  

 израда катастарско-топографског плана; 

 израда материјала за рани јавни увид; 

 припрема материјала за прибављање услова и сагласности од имаоца јавних 

овлашћења; 

 израда нацрта плана детаљне регулaције који се састоји из текстуалног и графичког 

дела, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања; 

 израда финалне верзије плана детаљне регулације; 

 израда аналитичко-документационе основе; 

 израда стратешке процене утицаја на животну средину 

САДА ГЛАСИ  

  Израда Плана детаљне регулације подразумева припрему следећег:  

 израда катастарско-топографског плана; 

 израда материјала за рани јавни увид; 

 припрема материјала за прибављање услова и сагласности од имаоца јавних 

овлашћења; 

 израда нацрта плана детаљне регулaције који се састоји из текстуалног и графичког 

дела, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања; 

 израда финалне верзије плана детаљне регулације; 

 израда аналитичко-документационе основе; 

 

Наручилац прилаже измењену конкурсну документацију 



 

2. Сматрамо да је у моделу уговора Члан 10. потребно усагласити јер се спомиње План 

генералне регулације,пројектна документација, техничка контрола и планска документација 

а предмет посла је израда ПДР.  

 Наручилац мења конкурсну документацију у моделу Уговора  у члану 10. на страни  

27. и 28.  тако да уместо: 

 

 Члан 10. 

 

   Добављач је у обавези да План генералне регулације изради у складу са пројектним 

задатком. 

За све остале елементе  који су потребни за израду пројектне документације а нису 

предвиђени у овом пројектном задатку применити техничке прописе који дефинишу законску 

регулативу у домену пројектовања за наведену област. 

Планска документација мора да садржи све прилоге како би се по њему могли 

несметано изводити сви радови.    

Пројектант је у обавези да урађену техничку документацију допуни у свему према 

усаглашеним примедбама техничке контроле. 

Планску документацију испоручити у свему према пројектном задатку. 

 

САДА ГЛАСИ 

 Члан 10. 

 Добављач је у обавези да План детаљне регулације изради у складу са пројектним 

задатком. 

       За све остале елементе  који су потребни за израду плана детаљне регулације а нису 

предвиђени у овом пројектном задатку применити техничке прописе који дефинишу законску 

регулативу у домену предвиђену за наведену област. 

Планска документација мора да садржи све прилоге како би се по њему могли 

несметано изводити сви радови.    

Пројектант је у обавези да урађену техничку документацију допуни у свему према 

усаглашеним примедбама техничке контроле. 

Планску документацију испоручити у свему према пројектном задатку 

 

Наручилац прилаже измењену конкурсну документацију 

 

 

 

 

 


