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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 4: 

 С обзиром на измену документације за  јавну набавку број 404-1/34У-

2020-28, од петка 29.05.2020. где сте умањили услове и у напомени 

одговорили: 

„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.“, 

За послове на геодетском снимању и изради катастарско-топографских 

планова за линијске инфраструктурне објекте.  

Моје питање се односи на израду катастарско-топографских планова за 

локације: до 500м2, од 500 до 10 000м2, од 10 000 до 50 000м2 и преко         

50 000м2.   

Према овим ставкама Наручилац је предвидео да се нпр. за исту цену 

ради геодетско снимање површине од 12000м2 и површине од 49000м2. 

Такође, према ставци “преко 50000м2” може се тумачити да се за исту цену 

треба снимити површина од 50001м2 и нпр. површина од 175 000м2. Молим 

Вас, да као Наручилац, што пре измените документацију и на ови пословима 

примените слицан принцим умножавања основне површине коефицијентом 

као сто је дато у напомени за геодетско снимање и израду катастарско-

топографских планова линијских објеката инфраструктуре. 

 

 

Додатно појашњење по питању број 4: 

Наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

извршити измену конкурсне документације на страни 36/52 конкурсне 

документације у делу: XI Техничка спецификација услуга са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни,  Израда катастарско 

топографских планова, у складу са добијеном сугестијом. 

 Измењена страна конкурсне документације биће саставни део 

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

измењеној страници конкурсне документације.  

 
 


