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Република Србија 

Град Ниш 

Градска управа града Ниша 

Секретаријат за инвестиције  

Број: 1970-4/2020-31 

Датум: 03.07.2020. године  

          

На основу чл. 107, 108. и 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), секретар Секретаријата за инвестиције по 

овлашћењу Начелника Градске управе број 68-1/19-20 од 18.12.2019. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

 

I  Д О Д Е Љ У Ј Е   С Е  уговор за поступак јавне набавке мале вредности услуга, брoj 404-

1/36У-2020-28 - Израда елабората геодетских радова објеката стамбене зграде за социјалне 

станове, обликован у 2 (две) партије и то за I партију – Израда елабората геодетских радова за 

изведени објекат и посебне делове објекта, понуђачу „Plot Trade“ д.о.о. Београд, у свему у складу 

са самосталном понудом број 27/20 од 16.06.2020. године за I партију; 

       

II  О Б У С Т А В Љ А   С Е поступак јавне набавке мале вредности услуга, брoj 404-1/36У-

2020-28 - Израда елабората геодетских радова објеката стамбене зграде за социјалне станове, 

обликован у 2 (две) партије и то за II партију – Израда елабората геодетских радова за подземне 

инсталације, с обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора, јер су све поднете понуде за II 

партију неприхватљиве. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предмет јавне набавке брoj 404-1/36У-2020-28 су услуге – Израда елабората геодетских 

радова објеката стамбене зграде за социјалне станове, обликован 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. 

Одлуком наручиоца, број 1970-1/2020-31 од 09.06.2020. године - секретара Секретаријата за 

инвестиције по овлашћењу Начелника Градске управе број 68-1/19-20 од 18.12.2019. године, 

покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга, брoj 404-1/36У-2020-28 – Израда 

елабората геодетских радова објеката стамбене зграде за социјалне станове, обликован у 2 (две) 

партије и истовремено је образована комисија, Решењем о образовању комисије за јавну набавку, 

број 1970-2/2020-31 од 09.06.2020. године. 

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 508.500,00 динара без урачунатог пореза 

на додату вредност, односно за I партију – 448.500,00 динара без урачунатог пореза на додату 

вредност и за II партију – 60.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 71250000-5 Архитектонске, техничке и геодетске 

услуге. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

Конкурсна документација и позив за подношење понуда су објављени на Порталу јавних 

набавки Управе за јавне набавке и на званичној интернет страници Града Ниша дана 11.06.2020. 

годинe. Питања и одговори – 1, Измена и допуна конкурсне документације број 1 и Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда број 1 објављени су 18.06.2020.године. 

Благовремено, тј. до дана 23.06.2020. године до 12:00 часова, пристигле су понуде следећих  
















