
 
       
 

 
Број 404-176/4 од 18.04.2017.године 

 

 

          ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ   ПОСТАВИЛИ СУ  СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 

    
Поштовани, 

достављамо вам одговор на постављено  питање и то: 

 
Питање бр. 1 
 
 Како је прибављање тих услова за Вас бесплатно, да ли прихватате да 
обрађивач плана поднесе захтеве за услове у Ваше име, што би довело до смањења 
трошкова? 
 
 
Одговор на питање бр.1 
  
 На основу члана 45. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања  (“Сл. Гласник РС”, бр.64/2015) 
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне 
услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде или 
измене планских докумената, по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана, 
достављају све тражене податке, без накнаде, у складу са Законом. 
 За потребе израде планског документа прибављају се услови од надлежног 
завода за заштиту природе, надлежног завода за заштиту споменика културе и 
министарства одбране, односно други услови прописани посебним законом. 

 За потребе израде планског документа прибављају се резултати истраживања 
и вредновања природних ресурса и анализе услова грађења (инжењерскогеолошких, 
геотехничких, геолошких, хидролошких, сеизмичких и других услова). Резултати 
истраживања и вредновања прилагођени су врсти планског документа у смислу 
општости, размере, детаљности и др. 

 Обзиром да из горе наведеног проистиче да захтеве за достављање услова и 
података приликом израде планских докумената подноси носилац израде планског 
докумената јасно је да у конкретном случају подносилац за услове, податаке,  
мишљења, елабората, студија и друге потребне документације приликом израде 
планског документа подноси Градска управа града Зајечара односно  Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално стамбене-послове.   

 Уколико приликом прибављања потребних услова, мишљења, елабората, 



студија и друге потребне документације дође до трошкова Пројектним задатком број 
IV/03 Број 353-сл/2017 од 06.04.2017. године дефинисано је да трошкове 
прибављања потребних услова, мишљења, елабората, студија и друге потребне 
документације сноси обрађивач Плана детаљне регулације за уређење и проширење 
гробља у Звездану. 

 
 
 

 

С поштовањем  

 

                                                                          ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                                                                               Саша Матијевић 

 


