
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-156/2019 

Број ЈНМВ К 13/19 

Дана: 03.05.2019. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА 

 

 Дана 24.04.2019. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ К 13/19, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

- на страни 4/33 у делу II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА мењају се обавезе вршиоца услуге и 

додаје се „Напомена“ и након измене гласи:  

„Вршилац услуге се обавезује да:  

- за уклањање објеката достави Потврду РГЗ – Службе за катастар непокретности Суботица, да 

је у току спровођење у једном примерку у штампаном облику;  

- за израду пројекта геодетског обележавања да достави три примерка елабората геодетског 

обележавања у штампаном облику и један у електронској форми.  

- за израду елабората спровођења на основу пројекта геодетског обележавања потребно је да 

достави Потврде РГЗ – Службе за катастар непокретности Суботица да је у току спровођење,  у 

једном примерку, у штампаном облику.  

- за утапање парцела потребно је да достави Потврде РГЗ – Службе за катастар непокретности 

Суботица да је у току спровођење, у једном примерку, у штампаном облику.  

- за омеђавање парцела потребно је да достави фотокопије записника о извршеном увиђају са 

печатом предаје РГЗ – Службе за катастар непокретности Суботица, у једном примерку у 

штампаном облику. 

 

Напомена: 

– Наручилац путем радних налога задржава право да у зависности од програмских потреба 

формира фазе послова уз комбинацију описа послова из описа уз примену појединичних цена 

које су дате у понуди и динамички парцијално уговара послове до нивоа понуде.  

– Преузимање података од РГЗ – СКН Суботица плаћа извршилац услуге,  а наручилац исте 

признаје по посебном рачуну по извршењу посла и приложеним доказницама, а исто се 

дефинише Уговором. 

– Трошкови РГЗ – СКН Суботица нису предмет јавне набавке.  

– При изради геодетског пројекта парцелације и пројекта за експропријацију извршилац је у 

обавези сарађивати са носиоцем пројекта парцелације и свој пројекат имплементирати у 

јединствени документ.“ 

 

 

  



II 

- на страни 16/33 у делу Образац понуде, након табеле обрасца структуре цене мења се 

„Напомена“ и након измене гласи: 

„Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији услуга које су предмет јавне набавке,    

- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,  

- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 

- Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 

- Понуда са варијантама није дозвољена, 

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава,  потписује и оверава 

печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 

- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је сачињен 

образац структуре цене.“ 

  

III 

- на страни 23/33 у делу – Модел уговора, члан 3. мења се последњи став и након измене гласи: 

„Накнаду за преузимање података од РГЗ – службе за катастар непокретности Суботица плаћа 

извршилац услуге, а наручилац исте признаје по посебном рачуну по извршењу посла и 

приложеним доказницама.“ 

 

IV 

- на страни 23/33 у делу – Модел уговора, мења се члан 6. и након измене гласи:  

 

„Члан 6.  

„Вршилац услуге се обавезује да:  

- за уклањање објеката достави Потврду РГЗ – Службе за катастар непокретности Суботица, да 

је у току спровођење у једном примерку у штампаном облику;  

- за израду пројекта геодетског обележавања да достави три примерка елабората геодетског 

обележавања у штампаном облику и један у електронској форми.  

- за израду елабората спровођења на основу пројекта геодетског обележавања потребно је да 

достави Потврде РГЗ – Службе за катастар непокретности Суботица да је у току спровођење,  у 

једном примерку, у штампаном облику.  

- за утапање парцела потребно је да достави Потврде РГЗ – Службе за катастар непокретности 

Суботица да је у току спровођење, у једном примерку, у штампаном облику.  

- за омеђавање парцела потребно је да достави фотокопије записника о извршеном увиђају са 

печатом предаје РГЗ – Службе за катастар непокретности Суботица, у једном примерку у 

штампаном облику.“ 

 

V 

- на страни 24/33 у делу – Модел уговора, члан 8. став 6. уместо речи „Добављач“ сада стоје речи 

„Вршилац услуге“. 

 

VI 

- На странама од 15/33 до 33/33 мења се назив јавне набавке у „Footer“-у. 

 

VII 

- Mења се рок за подношење и отварање понуда те сада гласи: 

 

„Рок за подношење понуда је дана 14.5.2019. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће 

такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 14.05.2019. године у 12:00 часова, у просторијама 

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. Отварању понуда може 

присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје 

овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 



VII 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 

 

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измењену конкурсну документацију која садржи 

све горе наведене измене. Обрасце које садржи измењена конкурсна документацаија Понуђач је 

дужан да приложи приликом подношења понуде. 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавкe 


