
Измењена страна 36/52 конкурсне документације бр. 404-1/34У-2020-28 -  пружање 

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

период од две године 

Р.б. Услуга 
Дужине   

 у метрима 

Број парцела у 

захвату 

регулације 

Комад 
Јединична 

цена без ПДВ 
Свега без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7=5х6 

1. 
Парцелација - 

препарцелација 
До 100 м од 1 до 5  1     

    До 100 м од 5 до 10  1     

    oд 100 до 300 м. од 1 до 5  1     

    oд 100 до 300 м. од 5 до 10  1     

    oд 100 до 300 м. преко 10  1     

    oд 300 до 1000 м од 1 до 5  1     

    od 300 до 1000 м од 5 до 10  1     

    oд 300 до 1000 м преко 10  1     

    преко 1000 м преко 10  1     

Напомена: За израду пројеката парцелације/препарцелације, за обрачун цене услуге узеће се у 

обзир цена коју је пружалац услуге дао за дужину од преко 1.000 метара и преко 10 парцела, с 

тим што ће се она увећати за онолико пута колико је пута дужина већа од 1.000 метара. 
 

СНИМАЊЕ СИТУАЦИЈЕ - ГЕОДЕТСКИ СНИМАК, ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ИЛИ 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРОЈЕКАТА ИЗМЕНА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА И ПАРЦЕЛАЦИЈА СА 

ГЕОДЕТСКИМ ОБЕЛЕЖАВАЊЕМ ЗА НОВОНАСТАЛУ ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ ≤ 1 ha 

1 2 3 4 5 

Р.бр. Јединица мере - Ситуација Количина Цена по јед. мере 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ (6=4x5) 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Снимање ситуације-геодетски снимак, 

пројекат парцелације или препарцелације, 
пројекат измена граница парцела и                

парцелација са геодетским обележавањем - за 

новонасталу грађевинску парцелу до 1 ha, 
приликом           преношења пројекта геодетског 

обележавањ на терену извршити стабилизацију 

детаљних тачака каменим белегама   
(стандардних дименз.) или металним болцнама 

где није  могуће укопати камен или дрвеним 

кољем где није могуће  укопати камен или 

поставити металну болцну. По завршетку 
радова обавезно обилазак новоформираних 

парцела са овлашћеним лицем Управе и 

приликом увођења у посед будућег корисника 
парцеле од  стране Града идентификовати 

границе парцеле. По завршеном обележавању 

израдити елаборат за провођење промена у 
катастру и исти предати надлежном СКН. 

1 

 

 

  

 



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 

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     

    oд 500 до 10000 м2 1     

    од 10000 до 50000м2 1     

    преко 50000 м2 1     

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. 
 



Измењена страна 22/52 конкурсне документације бр. 404-1/34У-2020-28 -  пружање 

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

период од две године 

      1)  извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавања катастра водова; 

      2)  израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не 

израђује главни пројекат; 

     3)   израду пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања; 

     4)  реализацију пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања. 

 

5.   Услов из члана 75. став 2. ЗЈН: да је поштовао обавезе које произлазе из 

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

средине, као и да нема изречену меру забране обављања делатности на снази у време 

подношења понуде; 

 

Додатни услови који понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

6.   Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет:         

- да је понуђач током у последње 4 пословне године (2016., 2017., 2018. и 2019. 

године),  пружао геодетске услуге снимања ситуације - геодетски снимак, услуге израде 

пројеката парцелације или препарцелације са геодетским обележавањем, у укупном 

износу од најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а; 

          -  да је понуђач у последње 4 пословне године (2016., 2017., 2018. и 2019. године) 

пружио геодетске услуге израде геодетског елабората за решавање имовинско-правних 

односа у поступку експропријације или изузимање земљишта у укупном износу од 

најмање 1.500.000 динара без ПДВ-а.  

   

7.    Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет:  

да за извршење предметне јавне набавке у тренутку подношења понуда, понуђач има 

ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202.  

а)  најмање 2 запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са лиценцом  I  реда 

издатом од стране РЗГ-а  и   

б)  најмање 1 запослено лице - одговорног урбанисту архтектонске струке са лиценцом 

ИКС бр. 200 или 201.  

 

Напомена: Услов ће се сматрати испуњеним и уколико понуђач достави доказ да неко 

лице самостално испуњава два или више тражених захтева везаних за кадровски 

капацитет .  

Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва учествује у 

доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у привредном друштву.  

 

 8. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - технички капацитет: 

да понуђач има на располагању:  
 


