У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке пружања
услуга израде пројеката парцелације са регулацијом на територији града Ниша, обликована у 8
партија (одлука о покретању поступка бр. 03-7663 од 17.10.2016. године), ЈН бр. 1.2.44, извршила
је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
I)
У делу КД III Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 10. - Валута и начин
на који је наведена и изражена цена у понуди за све партије, стр. 10/100 мења се и допуњује, тако
да гласи:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир укупна цена пружања услуга без пореза на додату вредност.
Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
Укупна цена дата у понуди је фиксне и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
II)
У делу VII Образац понуде за I партију, тачка 2. Укупна понуђена цена, стр. 23/100
мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
III)
У делу VIII Модел уговора за I партију, члан 4. стр. 25/100 мења се и допуњује, тако
да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.

Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
IV)
У делу VII Образац понуде за II партију, тачка 2. Укупна понуђена цена, стр. 33/100
мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
V)
У делу VIII Модел уговора за II партију, члан 4. стр. 35/100 мења се и допуњује, тако
да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
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Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
VI)
У делу VII Образац понуде за III партију, тачка 2. Укупна понуђена цена,
стр. 43/100 мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
VII)
У делу VIII Модел уговора за III партију, члан 4. стр. 45/100 мења се и допуњује, тако
да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
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VIII) У делу VII Образац понуде за IV партију, тачка 2. Укупна понуђена цена,
стр. 53/100 мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
IX)
У делу VIII Модел уговора за IV партију, члан 4. стр. 55/100 мења се и допуњује, тако
да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
X)
У делу VII Образац понуде за V партију, тачка 2. Укупна понуђена цена,
стр. 63/100 мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара
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Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
XI)
У делу VIII Модел уговора за V партију, члан 4. стр. 65/100 мења се и допуњује, тако
да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
XII)
У делу VII Образац понуде за VI партију, тачка 2. Укупна понуђена цена,
стр. 73/100 мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
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XIII) У делу VIII Модел уговора за VI партију, члан 4. стр. 75/100 мења се и допуњује, тако
да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
XIV) У делу VII Образац понуде за VII партију, тачка 2. Укупна понуђена цена,
стр. 83/100 мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
XV)
У делу VIII Модел уговора за VII партију, члан 4. стр. 85/100 мења се и допуњује,
тако да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
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Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
XVI) У делу IX Спецификација услуга - Пројектни задатак за VII партију, стр. 87/100
мења се и допуњује трећи пасус, тако да гласи:
„Дужина пројектног задатка за снимање топографског плана је 380м осовински са
ширином захвата до чеоних фронтова зграда, а не више од 20м од регулационе линије, а дужина
за преношење регулационе линије је 720м.“
XVII) У делу VII Образац понуде за VIII партију, тачка 2. Укупна понуђена цена,
стр. 93/100 мења се и допуњује, тако да гласи:
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
XVIII) У делу VIII Модел уговора за VIII партију, члан 4. стр. 95/100 мења се и допуњује,
тако да гласи:
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
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Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
Измењене странице 10/100, 23/100, 25/100, 33/100, 35/100 43/100, 45/100,
53/100, 55/100, 63/100, 65/100, 73/100, 75/100, 83/100, 85/100, 87/100, 93/100 и
95/100 су саставни делови конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У Нишу, дана 20.10.2016. године
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Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 10/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
тих услова и то од ред. бр. 1 до ред. бр. 4, док додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 6 учесници у
заједничкој понуди испуњавају заједно.
Услов из чл.75. ст.1 т.5 ЗЈН, ред. бр. 5, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење тог дела набавке.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН потписују, печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке и који садржи:
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име
задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
9.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ПРУЖАЊА
УСЛУГА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
9.1. Начин и рок плаћања за све партије
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - пружаоца услуга, а на основу
достављеног исправног рачуна о извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у
Катастар и то у року не дужeм од 45 дана од дана предаје.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани понуђач пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац услуга. Трошкове спровођења
пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког геодетског завода - Службе за катастар
непокретности, сноси наручилац.
9.2. Рок пружања услуга
Рок пружања услуга не може бити дужи:
за I партију:
од 150 дана од дана закључења уговора
за II, III, IV, V, VI, VII i VIII партију:
од 100 дана од дана закључења уговора
Рок пружања услуга се може продужити једино из разлога и на начин предвиђен уговором.
9.3. Рок важења понуде за све партије
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати
у обзир укупна цена пружања услуга без пореза на додату вредност.
Укупна цена дата у понуди је фиксне и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92.
ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по
добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде.
11.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА:
* као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне
банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 23/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 25/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 33/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 35/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 43/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 45/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________ ________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 53/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
Подаци о подизвођачу/има:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 55/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 63/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
Подаци о подизвођачу/има:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 65/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 73/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
Подаци о подизвођачу/има:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 75/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 83/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
Подаци о подизвођачу/има:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 85/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 87/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

IX СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
На основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом
за 2016. годину (“Сл. лист града Ниша” бр. 98/15 и 92/16), поглавље II 2.4. Ц 40. Ул. Марка
Јовановића - I и II прилаз, потребно је:
1. снимити фактичко стање и израдити катастарско-топографски план за размеру 1:500, за
потребе израде идејног и главног пројекта,
2. урадити пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања и оверити га код
надлежне управе.
3. Извршити преношење регулационих линија из плана на терен, укопавањем камених
белега.
ЗАХВАТ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЈЕ ДЕФИНИСАН УСЛОВИМА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ.

Дужина пројектног задатка за снимање топографског плана је 380м осовински са ширином
захвата до чеоних фронтова зграда, а не више од 20м од регулационе линије, а дужина за
преношење регулационе линије је 720м.
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
- 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:
o снимити топографски план
o урадити пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања и
исте оверити код надлежне управе.
o по овери парцелације приступити преношењу пројекта парцелације на
терен.
o по извршеном обележавању пројекта парцелације приступити изради
елабората за провођење промена у катастарском операту.
- Приликом преношења граничних линија на терен потребно је извршити стабилизацију међних
линија каменим белегама (8х8х40) или металним болцнама где није могуће укопати камен и по
завршетку радова обавезно извршити обилазак трасе са надзорним органом.
- Елаборат регулације и снимљен геодетско топографски план обрадити и инвеститору
предати у дигиталном облику у 2 D и 3 D варијанти, и исплотовано на паусу.
ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА
1. Услови са елементима за обележавање регулације
2. Пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања.
3. Оригинал теренске скице (Mануал).
4. Tахиметријски записник и остали ТО обрасци уколико је постављана нова геодетска
мрежа.
5. Диск са нанешеним катастарским стањем и обрађеним подацима, у дигиталном облику
у 2D и 3D варијанти.
Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Спецификацију услуга - Пројектни задатак понуђач je дужан да овери печатом и
потпише.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 93/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.
Подаци о подизвођачу/има:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси наручилац.
3)

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 150 дана) од закључења
уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност
података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде, опредељује
који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред наручиоцем.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 95/100 КД, ЈН бр. 1.2.44.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност,
што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ динара,
чини
укупно
__________________
динара
(и
словима:
______________________________________________________), а из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 2016. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, а на основу достављеног исправног рачуна о
извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођење промена у Катастар и то у року не дужeм од
45 дана од дана предаје.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, сноси Наручилац.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________ дана (не може бити
дужи од 150 дана) од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу
са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за
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