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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија 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: 

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

делове објекта; 

II партија – Израда елабората геодетских радова за подземне инсталације, 

одговара на питањe заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

 

Питања 1, 2 и 3 од 16.06.2020. године: 

 

 

„1. Која је укупна дужина подземних водова које је потребно снимити? Без овог 

податка, није могуће дати цену за другу партију за ЈН бр. 404-1/36У-2020-28. 

2. Пројектни задатак са рекапитулацијом цена (у склопу Обрасца понуде), је 

идентичан за обе партије. Обзиром да се ради о две различите партије, молимо Вас да и 

пројектне задатке  и рекапитулације цена ускладите са партијама. 

3. У пројектном задатку за 1. партију стоји да објекат социјалног становања зграда 

број 2, има 34 стамб. јединице, док у загради стоји да има 41.  Колико има стамбених 

јединица?“ 

 

Одговори на питања 1, 2 и 3 од 16.06.2020. године: 

 

1. 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 

2. 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 

Додатно објашњење: Понуђачи формирају укупну понуђену цену пружања услуга, 

посебно за I партију – Израда елабората геодетских радова за изведени објекат и посебне 

делове објекта, а на основу података из пројектног задатка који се односе на I партију и 

посебно за II партију – Израда елабората геодетских радова за подземне инсталације, а на 

основу података из пројектног задатка који се односе на II партију. 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 

– за сваку партију посебно (стране 28-1/50 са наставком и 43-1/50 са наставком Измене и 

допуне конкурсне документације број 1 од 18.06.2020. године). 
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3. 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. 

 

 

Наручилац је дана 18.06.2020. године извршио Измену и допуну конкурсне 

документације број 1.  

 

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. 

 

Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем. 

 

 

 

 

У Нишу, 18.06.2020. године 


