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На основу чл. 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 јавну набавку услуга  бр.404-1/34У-2020-28 - пружање 

геодетских услуга у циљу закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем, за период од две године, даје  додатно  појашњење конкурсне 

документације по: 

 

Питању број 1: 

 На страни 22. конкурсне документације, код додатних услова, тачка 6. 

Пословни капацитети, наведени услов да је понуђач  у последње 4 године  

пословне године (2016., 2017., 2018. и 2019. године) пружао геодетске услуге 

израде геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа у 

поступку експропријације или изузимање земљишта у укупном износу од 

најмање 2.500.000 динара без ПДВ-а. 

Зашто је од свих побројаних геодетских услуга, издвојен ова, када е 

можда један од најмање заступљених од свих наведених или је можда у 

питању форсирање неког од понати кандидата? 

Зар није исправније побројати наведене послове из конкурсне 

документације и предвидети укупну цену пружених услуга? 

 

 

Додатно појашњење по питању број 1: 

По плану је предвиђено да се од свих наведених геодетских услуга 

највише ради на регулацији улица, изузимању земљишта за исте и 

експропријацији. Самим тим су највећа средства издвојена за те послове. 

 Kако се за регулацију улица ради израда пројекта 

парцелације/препарцелације, а за изузимање земљишта и експропријацију 

геодетски елаборат за решавање имовинско-правних послова, зато су ова два 

допунска услова, блиско повезана, узета као критеријум за оцењивање. 

 Приговор да ће геодетски елаборат за решавање имовинско-правних 

односа бити најмање заступљен нема основа,  јер је у плану експропријација 

ради изградње великих инфраструктурних објеката, али може бити  

делимично усвојен, с обзиром да је мањег обима у односу на пројекте 

парцелације/препарцелације. 

У том смислу наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, извршити измену конкурсне документације у поменутом делу V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство 

како се доказује испуњеност тих услова, на страни 22/52, тако што ће 

смањити  тражени укупбни износ на  најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

Измењена страна 22/52 из конкурсне документације биће саставни део 

конкурсне докентације и сви понуђачи ће бити у обавези да понуду дају у 

складу са измењени условом који се тиче пословног капацитета.  

Подсећамо да понуђач може да да и заједничку понуду, уколико 

самостално не испуњава све тражене додатне услове. 
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Питању број 2: 

На страни 35/52 конкурсне документације у техничкој спецификацији 

за израду КТП-а, под редним бројем 1. и 2. наведено је снимање линијских 

објеката у дужини преко 1.000 метара и локације у површини преко 50.000 

м2. Молимо вас да ближе дефинишете дужину линијских објеката јер дужина 

од преко 1.000 метара може бити и 10.000 метара, као и површину од преко 

50.000 м2, која може да буде знатно већа што утиче на трошкове преузимања 

података као и саму израду КТП-а. 

 

Додатно појашњење по питању број 2: 

 Уколико се за време трајања оквирног споразума наручилац поднесе 

захтев пружаоцу услуге, за снимање линијских објеката у дужини преко 

2.000 метара, за обрачун цене услуге узеће се у обзир цена коју је пружалац 

услуге дао за дужину од преко 1.000 метара, с тим што ће се она увећати за 

онолико пута колико је пута дужина већа од 1.000 метара. Примера ради, 

уколико је захтев наручиоца да се пружи услуга  снимање линијских објеката 

у дужини од 10.000 метара, цена услуге ће се израчунати тако што ће се 

понуђена цена   за дужину од преко 1.000 метара помножити са 10.   

Исто правило ће се примењивати и за случај када наручилац поднесе 

захтев пружаоцу услуге, за снимање локације чија је површина знатно већа 

од 50.000 м2. 
 

Питању број 3: 

На страни 36/52 конкурсне документације у техничкој спецификацији 

код израда пројеката препарцелације, наведено је да је потребно израдити 

пројекат за дужину преко 1.000 метара и преко 10 парцела.  Молимо вас да 

ближе дефинишете дужину локације и број парцела јер дужина од преко 

1.000 метара може бити и 10.000 метара, као и број парцела може да буде 

знатно већа што утиче на трошкове преузимања података као и саму израду 

пројекта. 

Додатно појашњење по питању број 3: 

 Уколико се за време трајања оквирног споразума наручилац поднесе 

захтев пружаоцу услуге, за израду пројеката препарцелације у дужини преко 

2.000 метара, за обрачун цене услуге узеће се у обзир цена коју је пружалац 

услуге дао за дужину од преко 1.000 метара, с тим што ће се она увећати за 

онолико пута колико је пута дужина већа од 1.000 метара. Примера ради, 

уколико је захтев наручиоца да се пружи услугу израде пројеката 

препарцелације за дужину од 10.000 метара, цена услуге ће се израчунати 

тако што ће се понуђена цена  за дужину од преко 1.000 метара помножити са 

10.   

 У том смислу наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, извршити измену конкурсне документације у поменутом делу XI  

Техничка спецификација услуга са обрасцем структуре понуђене цене и 
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упутством како да се попуни, тако што ће додати као Напомену напред 

аведео правило. 

  Измењена страна конкурсне документације биће саставни део 

конкурсне докентације и сви понуђачи ће бити у обавези да понуду дају 

измењеној страници конкурсне документације.  
 


