
 ♨ 頴頴頴 矛矛矛蘟�Ɍ*�Ɍ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 12/14 ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 

 

•  Мења се конкурсна документација у вези ЈНМВ 12/14 тако што: 

 

• На страни 14 мења се број бодова за понуђену цену, и сада износи 75 бодова. 

• На страни 15 брише  се 3. Елемент критеријума – удаљеност од места 

наручиоца. 

 

               Мењају се обрасци за израчунавање цене и рока израде елабората: 

 

 

Најнижа понуђена цена добија 75 бодова, а остале понуде се бодују на следећи 

начин: 

 

Најнижа понуђена цена  

-------------------------------------------------------------------- х 75 

Понуђена цена из понуде која се рангира 

 

 

Најкраћи рок израде елабората добија 25 бодова, а остале понуде се бодују на 

следећи начин: 

 

Најкраћи понуђени рок  

-------------------------------------------------------------------- х 25 

Понуђени рок из понуде која се рангира 

 

 

 

 

• На страни 23  додаје се следеће: 

          Елементи критеријума: 

1. Понуђена цена, без ПДВ-а: ________________________________________ 

    Понуђена цена, са ПДВ:   _________________________________________ 

 

2. Рок израде елабората: _______________ дана од момента требовања 

наручиоца. 

 

 

 

 



•  На страни 26 - У образац техничке спецификације  додаје се услов да је 

извршилац услуга дужан да у року, не дужем од 24 часа, од момента пријема  

налога наручиоца, изађе на терен. 

 

• На страни 31 модел уговора, у члан 3. Додаје се став 2 који гласи: извршилац 

услуга је дужан да у року, не дужем од 24 часа, од момента пријема  налога 

наручиоца, изађе на терен. 

Додаје се став 3 који гласи: Рок израде елабората___________ дана од момента 

требовања наручиоца. 

 

У наставку се налазе  странице  14, 15, 23, 26 и 31 након наведених измена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана по пријему оригиналног рачуна или  на архиви 

Наручиоца, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне 

документације. 

Понуђена цена даје се као фиксна.  

Наручилац ће сваку понуду у којој понуђач буде тражио аванс одбити као неприхватљиву 

 

5.16. МЕСТО И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА 

Предметне услуге пружаће се сукцесивно у складу са потребама и на основу захтева 

овлашћеног радника Наручиоца, франко локација Наручиоца, односно територија општине 

Чајетина. 

Предметну услугу изабрани понуђач пружаће радним даном у интервалу који ће бити 

договорен са овлашћеним радником Наручиоца. 

Налог изабраном Понуђачу доставља искључиво овлашћени радник Наручиоца и тек по 

пријему наведеног налога, изабрани Понуђач може да почне са пружањем предметним услуга. 

Трошкови изласка овлашћених радника изабраног Понуђача на терен, трошкови превоза, 

трошкови достављања пројекта – документације и други трошкови падају на терет изабраног 

Понуђача и не могу се нахнадно наплаћивати. 

 

4.17. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

 

Изабрани Понуђач се обавезује да изради документацију (пројекте) и да их испоручи 

Наручиоцу у 2 (два) примерка у аналогном и 2 примерка у дигиталном облику (на CD-у). 

Аналогни примерци који се достављају, морају бити оверени у надлежној РГЗ-Служба за 

Катастар непокретности Чајетина. Терет овере и такси од стране РГЗ СКН Чајетина сноси 

Наручилац. 

 

5.18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Наручилац захтева да понуђач у понуди достави: 

 Понуђач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом “без 

протеста” и “по виђењу”, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже 

од истека рока важности уговора.  

 Понуђач  је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 

овим уговором. 

 Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити 

средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг извршења 

посла.     

5.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријуму „економски најповољнија 

понуда". 

 Елементи критеријума:  

  1. Понуђена цена – 75 бодова;  



2.Рок израде елабората – 25 бодова; 

Начин бодовања:  

 

1) Најнижа понуђена цена: Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 75 
бодова. Остале понуде бодују се на следећи начин: 

Најнижа понуђена цена  

-------------------------------------------------------------------- х 75 
Понуђена цена из понуде која се рангира 

2) Рок израде елабората: Понуда са најкраћим роком извршења добија 25 
бодова. Остале понуде бодоваће се на следећи начин: 

Најкраћи понуђени рок  
-------------------------------------------------------------------- х 25 
Понуђени рок из понуде која се рангира 
 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача чији је рок за израду елабората краћи. 

 

5.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника 

заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закиона. 

 

5.21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

 



На основу позива за подношење понуда за јавну набавку геодетских услуга у поступку 

јавне набавке мале вредности  број ЈНМВ-у  12/2014, објављеног дана 13.03.2014. 

године, подносимо следећу понуду: 

 

Комерцијални услови: 

 

• Период важења понуде 30 дана од дана отварања понуда. 

• Рок плаћања 45 дана. 
 
 

Понуђена цена, без ПДВ-а: __________________________________________________ 

Понуђена цена, са ПДВ:   ____________________________________________________ 

 

Рок израде елабората: _______________ дана од момента требовања наручиоца. 

 

Понуду дајем:   а) самостално 

    б) у групи понуђача 

    в) са подизвођачем 

 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и 

део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__. 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

           Потпис овлашћеног лица понуђача 

          _______________________________ 

                М.П. 



                 ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. 

 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Сходно потребама Наручиоца, неопходно је пружати геодетске услуге сукцесивно у 

складу са потребама Наручиоца, на територији Општине Чајетина. Предметне услуге 

које су предмет ове јавне набавке треба пружити у скаладу са Законом о државном 

предмеру и катастру (Сл.Гласник РС бр.72/09 и 18/10) и у потпуности ускладити са 

техничким прописима и стандардима који регулишу ову област. Ближи опис потребних 

услуга:  

1. Израду катастарско- топографских плана за потребе израде урбанистичког 
пројекта препарцелизације 

1.1 Израду катастарско- топографских планова у изграђеном подручју 
1.2      Израду катастарско- топографских планова у неизграђеном подручју 

2. Израда пројеката геодетског обележавања са обележавањем на терену 

3. Обележавање (исколчавање) објеката на терену са израдом протокола 
регулације 

4. Снимање објеката за потребе техничког пријема – књижења у катастру 

5. Снимање подужних профила 
6. Обнова међа 
7. Дееобе парцела ван грађевинског подручја 

8. Снимање подземних инсталација 
 
 

Испоручилац услуга дужан да у року, не дужем од 24 часа, од момента пријема  налога 

наручиоца, изађе на терен. 

 

Динамика : Потребне услуге обављају се у континуитету, сагласно потребама 
Наручиоца на годишњем нивоу. Услуге је потребно обавити у најкраћем могућем 
року од момента налога Наручиоца, како би Наручилац испоштовао друге 
процедуре и законске обавезе. 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

       М.П. 

                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

       _______________________________ 

 



Члан 3. 

 Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца обезбеди тачан квалитет 

геодетских услуга у складу са потребама Наручиоца, све у складу са Техничком 

спецификацијом из конкурсне документације, Закону о државном премеру и катастру, 

правилима струке, као и са техничким прописима и стандардима који регулишу ову 

материју. 

Извршилац  услуга је дужан да у року, не дужем од 24 часа, од момента пријема  

налога наручиоца, изађе на терен. 

Рок израде елабората ___________ дана од момента  требовања наручиоца. 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави 

Извршиоцу у писаној форми, а Извршилац је дужан да у року, не дужем од два дана, 

отклони недостатке. 

Члан5. 

Понуђачје дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о  

заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 

      Члан 6.    

 Уговорне стране сагласно потврђују да је уз Понуду Извршиоца достављен доказ 

о поседовању важеће лиценце за рад геодетске организације и геодетске лиценце за 

одговарајућу врсту геодетских радова из члана 2. „Правилника о лиценцама за рад  

геодетске организације и геодетске лиценци ( Сл.Гласник РС бр. 33/10), ау складу са 

Законом о државном премеру и катастру ( Сл.Гласник РС бр. 72/09 и 18/10). 

Члан 7. 

 Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлаћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца 

у износу до 10% од вредности понуде бр._________ од  ___.___. 2014.године, која 

треба да садржи клаузулу „без протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 

10 дана након извршења посла. 

Уколико Извршилац посла не обезбеди тачан квалитет геодетских услуга у складу са 

потребама Наручиоца, све у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне 

документације, Закону о државном премеру и катастру, правилима струке, као и са 

техничким прописима и стандардима који регулишу ову материју, односно не отклони 

недостатке у договореном року, Наручилац ће активирати меницу. 

Члан 8. 

Овај уговор је временски и финансијски ограничен. 

Временски  годину дана од дана закључивања, а финансијски до висине 

средстава опредељених за реализацију овог уговора. Утрошком средстава Наручиоца 

за предметне услуге по овом уговору, у износу од 2.300.000,00 динара (словима: 

двамилиона и тристотине хиљада динара), пре истека рока од једне године, овај 

уговор престаје да важи. 

Члан 9. 

 Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 



 Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема 

писаног обавештења о раскиду уговора.  

Члан 10. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора. 

 

 

 

 

 

 


