
 
У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга, 

брoj 404-1/36У-2020-28 – Израда елабората геодетских радова објеката стамбене зграде за 

социјалне станове, обликована у 2 (две) партије и то: 

I партија – Израда елабората геодетских радова за изведени објекат и посебне делове 

објекта; 

II партија – Израда елабората геодетских радова за подземне инсталације;  

Комисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена: 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

 

 На страни 10/50 конкурсне документације, у оквиру поглавља - II УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, врши се измена и допуна конкурсне 

документације, односно брише се тачка 10. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у 

понуди у целости, тако да након измене и допуне гласи: 

 

10. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без ПДВ-а. 

Укупна цена дата у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга, обрасцем структуре понуђене 

цене и упутством како да се попуни је фиксна и не може се мењати до коначне реализације посла.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, 

по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, потпише и достави у оквиру понуде. 

 

 На страни 12/50 конкурсне документације, у оквиру поглавља - II УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, врши се измена и допуна конкурсне 

документације, односно брише се тачка 14. Додатна објашњења од понуђача после отварања 

понуда, контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке у целости, 

тако да након измене и допуне гласи: 

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 



 

 На страни 15/50 конкурсне документације, у оквиру поглавља - III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

– ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, врши се измена и допуна конкурсне документације, 

односно брише се напред наведено поглавље  у целости, тако да након измене и допуне гласи: 

 

III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 

*односи се на обе партије 

 

За потребе добијања употребне дозволе за објекте социјалног становања у насељу Бранко 

Бјеговић, потребно је урадити геодетски елаборат објеката и посебних делова објеката. 

За поменуте објекте потребно је урадити геодетски елаборат подземних водова за потребе 

добијања дозволе за употребу. 

Објекти 1 и 2 се налазе на катастарској парцели број 7787/7 у К.О. Каменица. Укупно је 

изграђено 75 (седамдесетпет) стамбених јединица. 

Објекат социјалног становања зграда број 1, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 41 

(четрдесетједном) стамбеном јединицом. Димензије објекта у основи 39,20м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.259,20м
2
. 

Објекат социјалног становања зграда број 2, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 34 

(тридесетчетири) стамбене јединице. Димензије објекта у основи 35,50м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.161,99м
2
. 

 

 

Геодетски радови 

Објекте и подземне водове геодетски снимити ГПС технологијом, методом прецизне 

тахиметријске методе или ортогоналном методом са постојеће или новоодређене геодетске мреже. 

Све радове извести у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова. 

Елаборате снимљених објеката, посебних делова објеката и подземних водова предати 

инвеститору у електронском облику. 

 

Дужина подземних водова које треба снимити: 

 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

 

За партију II – израда елабората геодетских радова подземних инсталација, потребно је 

извршити следећа снимања инсталација: 

 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

 

Објекати социјалног становања у насељу Бранко Бјеговић има укупно изграђених 75 

(седамдесетпет) стамбених јединица. Од тога: 

 

• зграда број 1 има 41 (четрдесетједну) стамбену јединицу; 

• зграда број 2 има 34 (тридесетчетири) стамбене јединице. 



 
 

 
 На страни 28/50 конкурсне документације, у оквиру поглавља - X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА, ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, врши се измена и допуна стране 28/50 конкурсне документације, односно 

напред наведена страна се брише у целости, тако да након измене и допуне гласи:  

     

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

                                         

                                                

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК- ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОБЈЕКАТА 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ 

(спецификација услуга) 

 

За потребе добијања употребне дозволе за објекте социјалног становања у насељу Бранко 

Бјеговић, потребно је урадити геодетски елаборат објеката и посебних делова објеката. 

За поменуте објекте потребно је урадити геодетски елаборат подземних водова за потребе 

добијања дозволе за употребу. 

Објекти 1 и 2 се налазе на катастарској парцели број 7787/7 у К.О. Каменица. Укупно је 

изграђено 75 станбених јединица. 

Објекат социјалног становања зграда број 1, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 41 

(четрдесетједном) стамбеном јединицом. Димензије објекта у основи 39,20м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.259,20м
2
. 

Објекат социјалног становања зграда број 2, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 34 

(тридесетчетири) стамбене јединице. Димензије објекта у основи 35,50м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.161,99м
2
. 

Геодетски радови 

Објекте и подземне водове геодетски снимити ГПС технологијом, методом прецизне 

тахиметријске методе или ортогоналном методом са постојеће или новоодређене геодетске мреже. 

Све радове извести у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова. 

Елаборате снимљених објеката, посебних делова објеката и подземних водова предати 

инвеститору у електронском облику. 

Дужина подземних водова које треба снимити: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

За партију II – израда елабората геодетских радова подземних инсталација, потребно је 

извршити следећа снимања инсталација: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

Објекати социјалног становања у насељу Бранко Бјеговић има укупно изграђених 75 

(седамдесетпет) стамбених јединица. Од тога: 

• зграда број 1 има 41 (четрдесетједну) стамбену јединицу; 

• зграда број 2 има 34 (тридесетчетири) стамбене јединице. 

 



 

Напомена: Приликом формирања укупне цене пружања услуга, узети у обзир податке из 

пројектног задатка – спецификације услуга, које се односе на I партију – Израда елабората 

геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта. 

 

Укупна понуђена цена пружања услуга без урачунатог 

ПДВ-а у динарима 
         _____________________ динара  

Износ ПДВ ( ___% ) у динарима          _____________________ динара  

Укупна понуђена цена пружања услуга са урачунатим 

ПДВ-ом у динарима 
        _____________________ динара 

 

Упутство за попуњавање обрасца понуђене цене:  

- Уписати укупну понуђену цену без ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену са ПДВ-ом. 

- Ценом обухватити све зависне трошкове у циљу реализације предметне услуге. 

 

 На страни 31/50 конкурсне документације, у оквиру поглавља - XII  МОДЕЛ УГОВОРА, 

врши се измена и допуна члана 2. – ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, односно члан 2. се брише у 

целости, тако да након измене и допуне гласи:                                                                            

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

Укупна цена услуга, дата у понуди Пружаоца услуга број ____________ од ____.____.2020. 

године, а за услуге из члана 1. овог уговора износи _______________________ динара без урачунатог 

ПДВ-а, односно ________________________   динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Укупна цена из понуде Пружаоца услуга је фиксна и не може се мењати до коначне реализације 

посла.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац ће 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за наредну 

буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години.  

Укупна цена обухвата све зависне трошкове. 

 

 На страни 43/50 конкурсне документације, у оквиру поглавља - X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА, ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, врши се измена и допуна стране 43/50 конкурсне документације, односно 

напред наведена страна се брише у целости, тако да након измене и допуне гласи:   

 

  Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

                                                                        

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК- ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОБЈЕКАТА 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ 

(спецификација услуга) 

 

За потребе добијања употребне дозволе за објекте социјалног становања у насељу Бранко 

Бјеговић, потребно је урадити геодетски елаборат објеката и посебних делова објеката. 



 
 

За поменуте објекте потребно је урадити геодетски елаборат подземних водова за потребе 

добијања дозволе за употребу. 

Објекти 1 и 2 се налазе на катастарској парцели број 7787/7 у К.О. Каменица. Укупно је 

изграђено 75 (седамдесетпет) стамбених јединица. 

Објекат социјалног становања зграда број 1, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 41 

(четрдесетједном) стамбеном јединицом. Димензије објекта у основи 39,20м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.259,20м
2
. 

Објекат социјалног становања зграда број 2, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 34 

(тридесетчетири) стамбене јединице. Димензије објекта у основи 35,50м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.161,99м
2
. 

Геодетски радови 

Објекте и подземне водове геодетски снимити ГПС технологијом, методом прецизне 

тахиметријске методе или ортогоналном методом са постојеће или новоодређене геодетске мреже. 

Све радове извести у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова. 

Елаборате снимљених објеката, посебних делова објеката и подземних водова предати 

инвеститору у електронском облику. 

Дужина подземних водова које треба снимити: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

За партију II – израда елабората геодетских радова подземних инсталација, потребно је 

извршити следећа снимања инсталација: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

Објекати социјалног становања у насељу Бранко Бјеговић има укупно изграђених 75 

(седамдесетпет) стамбених јединица. Од тога: 

• зграда број 1 има 41 (четрдесетједну) стамбену јединицу; 

• зграда број 2 има 34 (тридесетчетири) стамбене јединице. 

 
Напомена: Приликом формирања укупне цене пружања услуга, узети у обзир податке из 

пројектног задатка – спецификације услуга, које се односе на II партију – Израда елабората 

геодетских радова за подземне инсталације. 

 

Укупна понуђена цена пружања услуга без урачунатог 

ПДВ-а у динарима 
         _____________________ динара  

Износ ПДВ ( ___% ) у динарима          _____________________ динара  

Укупна понуђена цена пружања услуга са урачунатим 

ПДВ-ом у динарима 
        _____________________ динара 

 

Упутство за попуњавање обрасца понуђене цене:  

- Уписати укупну понуђену цену без ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену са ПДВ-ом. 



 

- Ценом обухватити све зависне трошкове у циљу реализације предметне услуге. 

 

 На страни 46/50 конкурсне документације, у оквиру поглавља - XII  МОДЕЛ УГОВОРА, 

врши се измена и допуна члана 2. – ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, односно Члан 2. се брише у 

целости, тако да након измене и допуне гласи:                                                                            

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

Укупна цена услуга, дата у понуди Пружаоца услуга број ____________ од ____.____.2020. 

године, а за услуге из члана 1. овог уговора износи _______________________ динара без урачунатог 

ПДВ-а, односно ________________________   динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Укупна цена из понуде Пружаоца услуга је фиксна и не може се мењати до коначне реализације 

посла.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац ће 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за наредну 

буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години.  

Укупна цена обухвата све зависне трошкове. 

 

 

Осим наведених измена, у свим осталим деловима, конкурсна документација остаје 

неизмењена. Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем. 

 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом и Изменом 

и допуном конкурсне документације број 1. 

 

У противном ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 

Прилог: Измењене странице 10-1/50, 12-1/50, 15-1/50, 28-1/50 са наставком, 31-1/50, 43-1/50 са 

наставком и 46-1/50. 

 

 

 

У Нишу, 18.06.2019. године 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без ПДВ-а. 

Укупна цена дата у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга, обрасцем структуре понуђене 

цене и упутством како да се попуни је фиксна и не може се мењати до коначне реализације посла.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, 

по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, потпише и достави у оквиру понуде. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача 

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави као средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 

(једну) бланко соло меницу са захтевом за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 

Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке ИЛИ изводом из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено и потписано менично 

овлашћење и копија картона депонованих потписа (за сваку партију посебно). 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у 

картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од највише 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на 

наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је важећа и у 

случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан уговор о јавној 

набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор, у тренутку закључења уговора, не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Понуђач коме je додељен уговор – Пружалац услуга, дужан је да у тренутку закључења 

уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко 

соло меницу са захтевом за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом истог од стране пословне банке ИЛИ изводом из Регистра меница и овлашћења 

са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено и потписано менично овлашћење и 

копија картона депонованих потписа (за сваку партију посебно). 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у 

картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије 

писаним путем на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно: 

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини 

када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне документације (Изјава 

понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао све обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности на снази у време подношења понуде. 

 

16. Изјава о независној понуди 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне документације (Изјава 

понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу којом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 
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III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 

*односи се на обе партије 

 

За потребе добијања употребне дозволе за објекте социјалног становања у насељу Бранко 

Бјеговић, потребно је урадити геодетски елаборат објеката и посебних делова објеката. 

За поменуте објекте потребно је урадити геодетски елаборат подземних водова за потребе 

добијања дозволе за употребу. 

Објекти 1 и 2 се налазе на катастарској парцели број 7787/7 у К.О. Каменица. Укупно је 

изграђено 75 (седамдесетпет) стамбених јединица. 

Објекат социјалног становања зграда број 1, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 41 

(четрдесетједном) стамбеном јединицом. Димензије објекта у основи 39,20м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.259,20м
2
. 

Објекат социјалног становања зграда број 2, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 34 

(тридесетчетири) стамбене јединице. Димензије објекта у основи 35,50м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.161,99м
2
. 

 

Геодетски радови 

Објекте и подземне водове геодетски снимити ГПС технологијом, методом прецизне 

тахиметријске методе или ортогоналном методом са постојеће или новоодређене геодетске мреже. 

Све радове извести у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова. 

Елаборате снимљених објеката, посебних делова објеката и подземних водова  предати 

инвеститору у електронском облику. 

 

Дужина подземних водова које треба снимити: 

 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

 

За партију II – израда елабората геодетских радова подземних инсталација, потребно је 

извршити следећа снимања инсталација: 

 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

 

Објекати социјалног становања у насељу Бранко Бјеговић има укупно изграђених 75 

(седамдесетпет) стамбених јединица. Од тога: 

 

• зграда број 1 има 41 (четрдесетједну) стамбену јединицу; 

• зграда број 2 има 34 (тридесетчетири) стамбене јединице. 
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Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК- ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОБЈЕКАТА 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ 

(спецификација услуга) 

 

За потребе добијања употребне дозволе за објекте социјалног становања у насељу Бранко 

Бјеговић, потребно је урадити геодетски елаборат објеката и посебних делова објеката. 

За поменуте објекте потребно је урадити геодетски елаборат подземних водова за потребе 

добијања дозволе за употребу. 

Објекти 1 и 2 се налазе на катастарској парцели број 7787/7 у К.О. Каменица. Укупно је 

изграђено 75 (седамдесетпет) стамбених јединица. 

Објекат социјалног становања зграда број 1, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 41 

(четрдесетједном) стамбеном јединицом. Димензије објекта у основи 39,20м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.259,20м
2
. 

Објекат социјалног становања зграда број 2, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 34 

(тридесетчетири) стамбене јединице. Димензије објекта у основи 35,50м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.161,99м
2
. 

Геодетски радови 

Објекте и подземне водове геодетски снимити ГПС технологијом, методом прецизне 

тахиметријске методе или ортогоналном методом са постојеће или новоодређене геодетске мреже. 

Све радове извести у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова. 

Елаборате снимљених објеката, посебних делова објеката и подземних водова  предати 

инвеститору у електронском облику. 

Дужина подземних водова које треба снимити: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

За партију II – израда елабората геодетских радова подземних инсталација, потребно је 

извршити следећа снимања инсталација: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

Објекати социјалног становања у насељу Бранко Бјеговић има укупно изграђених 75 

(седамдесетпет) стамбених јединица. Од тога: 

• зграда број 1 има 41 (четрдесетједну) стамбену јединицу; 

• зграда број 2 има 34 (тридесетчетири) стамбене јединице. 

 

Напомена: Приликом формирања укупне цене пружања услуга, узети у обзир податке из 

пројектног задатка – спецификације услуга, које се односе на I партију – Израда елабората 

геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта. 

 

 

 



 
 

28-1/50 - наставак 

 

Укупна понуђена цена пружања услуга без урачунатог 

ПДВ-а у динарима 
         _____________________ динара  

Износ ПДВ ( ___% ) у динарима          _____________________ динара  

Укупна понуђена цена пружања услуга са урачунатим 

ПДВ-ом у динарима 
        _____________________ динара 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца понуђене цене:  

- Уписати укупну понуђену цену без ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену са ПДВ-ом. 

- Ценом обухватити све зависне трошкове у циљу реализације предметне услуге. 
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ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

Укупна цена услуга, дата у понуди Пружаоца услуга број ____________ од ____.____.2020. 

године, а за услуге из члана 1. овог уговора износи _______________________ динара без урачунатог 

ПДВ-а, односно ________________________   динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Укупна цена из понуде Пружаоца услуга је фиксна и не може се мењати до коначне реализације 

посла.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац ће 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за наредну 

буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години.  

Укупна цена обухвата све зависне трошкове. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 3. 

Наручилац прихвата цене дате у понуди Пружаоца услуга и обавезује се да плаћање за 

дефинисани облик пружања услуга изврши уплатом на текући рачун Пружаоца услуга 

_________________________ код _____________ банке изврши у року дефинисаном Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 

садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), уз 

поштовање Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), рачунајући од дана службеног 

пријема рачуна – фактуре о извршеној услузи и предаје елабората геодетских радова наручиоцу, 

уплатом на текући рачун Пружаоца услуга.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 4. 

Пружалац услуга се обавезује да са пружањем услуга из предмета овог уговора отпочне одмах 

по достављању комплетне документације потребне за пружање предметних услуга.  

Место пружања услуга: насеље Бранко Бјеговић у  Нишу. 

Рок пружања предметне услуге не може бити дужи од 30.06.2020. године. 

Захтев за продужење рока пружања услуге Пружалац услуге подноси писаним путем Наручиоцу 

у року од 3 (три) дана од сазнања за околност, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак 

посла. 

Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца. 

 

Члан 5. 

Пружалац услуге је обавезан да током израде елабората геодетских радова за изведени објекат и 

посебне делове објекта, омогући Наручиоцу надзор и увид у стање готовости документације. 

Пружалац услуге је такође обавезан да о свом трошку поступи по свим коначно усвојеним и 

оправданим примедбама. Пружалац услуге је такође у обавези да сарађује са Наручиоцем у вези свих 

проблема који се јаве приликом пружања предметних услуга. Рокове за поступање по примедбама, 

Пружалац услуге је дужан да усагласи са потребама Наручиоца и исте испоштује. 
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Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК- ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОБЈЕКАТА 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ 

(спецификација услуга) 

 

За потребе добијања употребне дозволе за објекте социјалног становања у насељу Бранко 

Бјеговић, потребно је урадити геодетски елаборат објеката и посебних делова објеката. 

За поменуте објекте потребно је урадити геодетски елаборат подземних водова за потребе 

добијања дозволе за употребу. 

Објекти 1 и 2 се налазе на катастарској парцели број 7787/7 у К.О. Каменица. Укупно је 

изграђено 75 (седамдесетпет) стамбених јединица. 

Објекат социјалног становања зграда број 1, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 41 

(четрдесетједном) стамбеном јединицом. Димензије објекта у основи 39,20м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.259,20м
2
. 

Објекат социјалног становања зграда број 2, је спратности П+3 (приземље и три спрата) са 34 

(тридесетчетири) стамбене јединице. Димензије објекта у основи 35,50м х 17,60м. Висина објекта 

12.57м; укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 2.161,99м
2
. 

Геодетски радови 

Објекте и подземне водове геодетски снимити ГПС технологијом, методом прецизне 

тахиметријске методе или ортогоналном методом са постојеће или новоодређене геодетске мреже. 

Све радове извести у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова. 

Елаборате снимљених објеката, посебних делова објеката и подземних водова  предати 

инвеститору у електронском облику. 

 

Дужина подземних водова које треба снимити: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

 

За партију II – израда елабората геодетских радова подземних инсталација, потребно је 

извршити следећа снимања инсталација: 

• Водоводна мрежа 40,00м 

• Фекална канализација 245,00м 

• Атмосферска канализација 130,00м 

• Хидрантска мрежа 145,00м 

• Електро водови 140,00м 

• Саобраћајница 150,00м 

 

Објекати социјалног становања у насељу Бранко Бјеговић има укупно изграђених 75 

(седамдесетпет) стамбених јединица. Од тога: 

• зграда број 1 има 41 (четрдесетједну) стамбену јединицу; 

• зграда број 2 има 34 (тридесетчетири) стамбене јединице. 

 

Напомена: Приликом формирања укупне цене пружања услуга, узети у обзир податке из 

пројектног задатка – спецификације услуга, које се односе на II партију – Израда елабората 

геодетских радова за подземне инсталације. 
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Укупна понуђена цена пружања услуга без урачунатог 

ПДВ-а у динарима 
         _____________________ динара  

Износ ПДВ ( ___% ) у динарима          _____________________ динара  

Укупна понуђена цена пружања услуга са урачунатим 

ПДВ-ом у динарима 
        _____________________ динара 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца понуђене цене:  

- Уписати укупну понуђену цену без ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену са ПДВ-ом. 

- Ценом обухватити све зависне трошкове у циљу реализације предметне услуге. 
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ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

Укупна цена услуга, дата у понуди Пружаоца услуга број ____________ од ____.____.2020. 

године, а за услуге из члана 1. овог уговора износи _______________________ динара без урачунатог 

ПДВ-а, односно ________________________   динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Укупна цена из понуде Пружаоца услуга је фиксна и не може се мењати до коначне реализације 

посла.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац ће 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за наредну 

буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години.  

Укупна цена обухвата све зависне трошкове. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 3. 

Наручилац прихвата цене дате у понуди Пружаоца услуга и обавезује се да плаћање за 

дефинисани облик пружања услуга изврши уплатом на текући рачун Пружаоца услуга 

_________________________ код _____________ банке изврши у року дефинисаном Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 

садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), уз 

поштовање Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), рачунајући од дана службеног 

пријема рачуна – фактуре о извршеној услузи и предаје елабората геодетских радова наручиоцу, 

уплатом на текући рачун Пружаоца услуга.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 4. 

Пружалац услуга се обавезује да са пружањем услуга из предмета овог уговора отпочне одмах 

по достављању комплетне документације потребне за пружање предметних услуга.  

Место пружања услуга: насеље Бранко Бјеговић у Нишу. 

Рок пружања предметне услуге не може бити дужи од 30.06.2020. године. 

Захтев за продужење рока пружања услуге Пружалац услуге подноси писаним путем Наручиоцу 

у року од 3 (три) дана од сазнања за околност, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак 

посла. 

Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца. 

 

Члан 5. 

Пружалац услуге је обавезан да током израде елабората геодетских радова за изведени објекат и 

посебне делове објекта, омогући Наручиоцу надзор и увид у стање готовости документације. 

Пружалац услуге је такође обавезан да о свом трошку поступи по свим коначно усвојеним и 

оправданим примедбама. Пружалац услуге је такође у обавези да сарађује са Наручиоцем у вези свих 

проблема који се јаве приликом пружања предметних услуга. Рокове за поступање по примедбама, 

Пружалац услуге је дужан да усагласи са потребама Наручиоца и исте испоштује. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Понуђач коме je додељен уговор – Пружалац услуга, дужан је да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло 

меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом 


