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Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у поступку јавне набавке  
мале вредности бр. У МВ 09/18 
Број: 404-10-9/2018 
Датум: 26.02.2018. године  
 
 На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну 
набавку број У МВ 09/18, сачињава: 
 

Обавештење о 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1. 

 
за јавну набавку услуга – Израда пројеката парцелације и препарцелације 
са пројектом геодетског обележавања, број јавне набавке У МВ 09/18, 
 
према следећем: 
 
Број 1 
У делу II Конкурсне документације, на страни 4 од 38, који се односи на 
„СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА“, текста: 
 

Редни 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере  
Колич. 

1. 

Израда пројекта 

парцелације/препарцелације са 

пројектом геодетског 

обележавања. Обрачун по 

комаду. 

Комад 8,00 

 
,мења се и гласи: 
 

Ред. 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере  
Кол. 

1. 

Израда пројеката 

препарцелације/парцелације 

до 5 катастарских парцела у 

поступку. 

Ком. 3,00 

2. 

Израда пројеката 

препарцелације/парцелације 

од 5 до 10 катастарских 

парцела у поступку. 

Ком. 3,00 
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3. 

Израда пројеката 

препарцелације/парцелације 

преко 10 катастарских 

парцела у поступку. 

Ком. 2,00 

 
 
Број 2 
У делу II Конкурсне документације, на страни 4 од 38 додаје се следеће: 
 
Пројекат парцелације и препарцелације се израђује у складу са Законом о планирању 
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 
и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ број 64/15). Саставни део пројекта 
препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања. Пројекат 
се предаје у три истоветна примерка у штампаном облику и један дигитални примерак 
на CD-у. Сви графички прикази морају бити оверени печатом одговорног урбанисте. 
Пројекти се раде на основу катасторско - топографског снимка предметне/предметних 
парцела, копије плана и извода из листова непокретности за предметну/предметне 
парцеле, које обезбеђује Општинска управа – Одељење за послове урбанизма, 
грађевинарства и имовинско правне послове. Пројекат потврђује Одељење за послове 
урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове. Уколико Одељење за послове 
урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове утврди недостатке у пројекту 
настале грешком обрађивача, исти је дужан да грешке исправи без надокнаде. 

 
Број 3 
У делу VI Конкурсне документације, на страни 16 од 35, који се односи на 
„ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА“ текста: 
 

Редн

и 

број 

Опис услуге 
Јед. 

мере  
Колич. 

Jединична 

цена без 

ПДВ-а 

Jединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. 

Израда пројекта 

парцелације/препарцел

ације са пројектом 

геодетског 

обележавања. Обрачун 

по комаду. 

Комад 8,00 

    

 

,мења се и гласи: 
 

Редн

и 

број 

Опис услуге 
Јед. 

мере  
Колич. 

Jединична 

цена без 

ПДВ-а 

Jединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. 

Израда пројеката 

препарцелације/парцел

ације до 5 катастарских 

парцела у поступку. 

Комад 3,00 
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2. 

Израда пројеката 

препарцелације/парцел

ације од 5 до 10 

катастарских парцела у 

поступку. 

комад 3,00 

    

3. 

Израда пројеката 

препарцелације/парцел

ације преко 10 

катастарских парцела у 

поступку. 

комад 2,00 

    

 
 
Након објављивања овог Обавештења о измени Конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца следи објављивање  
Измењене и допуњене Конкурсне документације. 

 
 
 У Бајиној Башти, 

дана 26.02.2018. год. 
 

 

С поштовањем,   
  Комисја за јавну набавку 

број У MВ 09/18 
   

 
 


