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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: II-404-335/2016 

Број ЈН П 21/16 

Дана: 09.12.2016. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

ТД 

 

 У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту 

ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

 ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ - УСЛУГЕ  

 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 

 

 

 Дана 15.11.2016. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  

позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне 

набавке, за јавну набавку број ЈН П 21/16, у којој Наручилац врши измену на следећи 

начин:  

 

I   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН П 21/16 на страни 5/46  у II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

 

после тачке 5. дoдaju se reči: 

 

„Приликом пријаве радова у СКН Суботица за активности под тачкама 1,3 и 4 

потребно је поднети појединачне захтеве“ 

и 

 

пре речи РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ, додају се речи: 

 

„Трошкове провођења у РГЗ - СКН Суботица сноси инвеститор (Град 

Суботица)“ 
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и НОВА  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ сада гласи : 

 

„II СПЕЦИФИКАЦИА УСЛУГЕ 

 

Предмет: Техничка спецификација и услови за јавну набавку која обухвата геодетске 

услуге потребне за реализацију планских решења за простор унутар границе 

обухвата Плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера 

(западна и јжна обала IV сектора и обала III сектора) на Палићу (Службени 

лист Града Суботице бр. 38/15) 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ОПИС 

 Предмет јавне набавке су сви потребни геодетски радови (геодетске услуге) 

неопходни за реализацију планских решења за простор унутар границе обухвата Плана 

детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV 

сектора и обала III сектора) на Палићу (Службени лист Града Суботице бр. 38/15). Ови 

радови треба да обухвате послове на реализацији Пројек(а)та препарцелације, 

елабората за спровођење у Служби за катастар непокретности и обележавање 

новоформираних међних линија на терену.  

 

Планом детаљне регулације су утврђене искључиво површине за јавне намене: 

зона водене површине језера, зона обалног појаса, зона просторних целина са посебним 

природним вредностима – делови заштићеног подручја Парка природе Палић и 

саобраћајне површине тако да ће планиране парцеле бити предмет Предлога за 

утврђивање јавног интереса у складу са Законом о експропријацији. 

 

У склопу Плана су набројане све предметне парцеле и дефинисани геодетски 

елементи за обележавање парцела (координате преломних тачака) намењених за јавне 

површине и приказани на графичким прилозима бр. 5.4.а и 5.4.б („Регулациони и 

нивелациони план са планом саобраћајница и уређења зелених површина“). 

 

 Текст Плана детаљне  регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна 

и јужна обала IV сектора и обала III сектора) на Палићу са графичким прилозима у пдф 

и дwг формату може се преузети на сајту Града Суботице на адреси:  

http://www.subotica.rs/index/page/id/10589/lg/sr/pr/1 . 

 

Активности које обухвата предмет јавне набавке: 

1.  преузимање података за израду Катастарско- топографског плана о трошку 

понуђача 

2.  израда Катастарско-топографског плана за предметне парцеле 

3. израда пројекта геодетског обележавања који представља саставни део 

пројекта препарцелације 

4. израда елеабората ради спровођења РГЗ СКН Суботица са реализацијом 

пројекта  геодетског обележавања 

5. обележавање (колчење) нових међних линија на терену 
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Приликом пријаве радова у СКН Суботица за активности под тачкама 1,3 и 4 

потребно је поднети појединачне захтеве. 

Детаљан опис послова: 

Ради лакшег и оперативнијег спровођења реализације целокупног посла израда 

Пројек(а)та препарцелације је планирана по фазама које ће одговарати подели на 

карактеристичне урбанистичке целине (деонице) које су одређене у Плану детаљне 

регулације. Предметни обални појас је у Плану детаљне регулације подељен на девет 

деоница и то: седам деоница уз IV сектор језера (деонице од IV А до IV Г) и две 

деонице уз III сектор језера (деонице III А и III Б).  

 

Предметним Пројектима препарцелације би, према катастарском стању у време 

израде ПДР-а, било обухваћено 332 постојеће катастарске парцеле.  

Након израде Пројеката препарцелације укупно би било формирано 372 

парцеле. 

 

 Детаљан биланс парцела: 

Постојећих парцела ……………………………………………………….………....  332 

Планираних парцела (укупно новоформиране + преостали делови парцела) ……….  372 

Број новоформираних парцела …………..………………………………………….. 102 

Број преосталих делова парцела ……………………………………………………. 270 

Број парцела које се утапају “гасе” ……………………………………………….   62 

 

Трошкове провођења у РГЗ - СКН Суботица сноси инвеститор (Град Суботица). 

 

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 
рок за прве три активности је 2 месеца од дана закључења уговора  

рок за четврту активност је 3 месеца од дана закључења уговора 

      рок за пету активност је 4 месеца од дана закључења уговора 

ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА СУКЦЕСИВНО: 

 

 60%  од уговореног износа за плаћање прве три активности након њихове 

реализације, поднетог извештаја за извршени део услуге од стране вршиоца 

услуге и прихваћеног од стране Одсека за заштиту животне средине одрживи 

развој у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца 

 20% од уговореног износа за плаћање четврте активност након реализације исте, 

поднетог извештаја о извршеној активности од стране вршиоца услуге и 

прихваћеног од стране Одсека за заштиту животне средине и одрживи развој у 

року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца 

 20% од уговореног износа за пету активност активност након реализације исте, 

поднетог извештаја о извршеној активности од стране вршиоца услуге и 

прихваћеног од стране Одсека за заштиту животне средине и одрживи развој у 

року од 45 дана од од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца 
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Вршилац услуге је у обавези да Пројекат геодетског обележавања изради и преда 

Наручиоцу у 4 (четири) примерка у А4 формату, као и на ЦД-у или ДВД-у који треба да 

су приложени на задњој страни сваког примерка пројекта. 

  

Вршилац услуге је такође обавезан да изради Геодетски елаборат реализације 

пројекта геодетског обележавања ради спровођења у РГЗ СКН Суботица у 4 (четири) 

примерка у А4 формату, као и на ЦД-у или ДВД-у који треба да су приложени на 

задњој страни сваког примерка пројекта.“ 

 

 

II   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН П 21/16 на страни 42/46  у VII 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 13. РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Мења се и сада гласи : 

 

„Рок за подношење понуде је 21.12.2016. године до 10
 30

 часова. 

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 21.12.2016. године до 10,30 часова без обзира на начин достављања.” 

 

                                                           III 

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН П 21/16 на страни 42/46  у VII 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 14. 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Мења се и сада гласи : 

 

„Јавно отварање понуда отпочеће 21.12.2016. године у просторијама Наручиоца, 

у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 11,30 часова, у Старој Градској кући, I спрат 

у канцеларији 130. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују 

отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за 

заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 

овлашћени представници понуђача..” 

 

                                                             IV 

У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 


