
Измењена страна 35/52 конкурсне документације бр. 404-1/34У-2020-28 -  пружање 

геодетских услуга у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за период 

од две године (измена од 01.06.2020. године) 

XI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

ИЗРАДА КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА 

       Предмет јавне набавке је пружање услуга израде катастарско топографског плана за 

припрему за почетак изградње објеката. 

    Геодетске  услуге 

- Геодетско снимање извршити са постојеће или новоодређене геодетске мреже,                               

GPS технологијом, методом прецизне тахиметрије или ортогоналном методом. 

-  Радове изводити у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова. 

-  Геодетске радове изводити опремом и прибором за који постоји сертификат 

-  Приликом извођења геодетских радова потребно је: 

-  Снимити топографски план   

Катастарско топографски план урадити у аналогном (штампаном) облику у 2 примерка и 

један примерак у дигиталном облику и исте доставити наручиоцу 

Р.б Услуга Дужине Комада 
Јединична цена 

без ПДВ 
Свега без ПДВ 

1 2 3 4 5 6=4х5 

1. Линијски објекти до 100 метара 1     

    oд 100 до 300 метара 1     

    oд 300 до 1000 метар 1     

    преко 1000 метара 1     

2.   Локације до 500 м2 1 
_______________ 

дин. по хектару 

_______________ 

дин. по хектару 

    oд 500 до 10000 м2 1 
_______________ 

дин. по хектару 

_______________ 

дин. по хектару 

    од 10000 до 50000м2 1 
_______________ 

дин. по хектару 

_______________ 

дин. по хектару 

    преко 50000 м2 1 
_______________ 

дин. по хектару 

_______________ 

дин. по хектару 

Напомена: 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. 

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПРЕ/ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке је пружање услуга израде пројекта парцелације- препарцелације за 

потребе израде елабората ради спровођења препарцелације у РГЗ Служби за катастар 

непокретности Ниш. Потребно је: 

- снимити фактичко стање и израдити катастарско-топографски план за размеру 1:500, за 

потребе израде идејног и главног пројекта, 

- урадити пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања и оверити га код 

надлежне управе. 

- Извршити преношење регулационих линија из плана на терен, укопавањем камених белега. 

Захват пројектног задатка је дефинисан условима са елементима за обележавање 

регулације на основу извода из плана надлежног Секретаријата за планирање 

Дужина пројектног задатка је дефинисана изводом а ширина захвата је до чеоних 

фронтова зграда а не више од 20м од регулационе линије.     

Елаборат  урадити у 5 истоветних примерка и оверити код надлежног секретаријата  и 

исте доставити наручиоцу. 


