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Општина Бајина Башта 
Општинска управа 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. У МВ 05/19 
Број: 404-32-8/2019 
Датум: 10.04.2019. 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 05/19, сачињава: 
 

Обавештење о 
ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1. 

 
за јавну набавку услуга – Израда пројеката парцелације и препарцелације 
са пројектом геодетског обележавања, број јавне набавке У МВ 05/19, према 
следећем: 
 
Број 1 
У делу II Конкурсне документације, на страни 4 од 44, који се односи на 
„СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА“, текста: 
 

Ред. 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере  
Кол. 

1. 

Израда пројекта парцелације и препарцелације, 

пројекта геодетског обележавања, елабората за 

спровођење парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) до 10 катастарских парцела у 

поступку. 

Ком. 6,00 

2. 

Израда пројекта парцелације и препарцелације, 

пројекта геодетског обележавања, елабората за 

спровођење парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) преко 10 катастарских парцела 

у поступку. 

Ком. 9,00 

 
,мења се и гласи: 
 

Ред. 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере  
Кол. 

1. 

Израда пројекта парцелације и препарцелације, 

пројекта геодетског обележавања, елабората за 

спровођење парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) до 10 катастарских парцела у 

поступку. 

Ком. 6,00 
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2. 

Израда пројекта парцелације и препарцелације, 

пројекта геодетског обележавања, елабората за 

спровођење парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) од 10 до 30 катастарских 

парцела у поступку. 

Ком. 9,00 

 
Број 2 
У делу VI Конкурсне документације, на страни 17 од 44, који се односи на 
„ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА“ текста: 
 

Редни 

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. 2. 3. 4. 5. 6=3х4 7=3х5 

1. 

Израда пројекта парцелације и 

препарцелације, пројекта 

геодетског обележавања, 

елабората за спровођење 

парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) до 10 

катастарских парцела у 

поступку. 

комад 6,00 

    

2. 

Израда пројекта парцелације и 

препарцелације, пројекта 

геодетског обележавања, 

елабората за спровођење 

парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) преко 10 

катастарских парцела у 

поступку. 

комад 9,00 

    

Укупан износ:   

 

,мења се и гласи: 
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Редни 

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. 2. 3. 4. 5. 6=3х4 7=3х5 

1. 

Израда пројекта парцелације и 

препарцелације, пројекта 

геодетског обележавања, 

елабората за спровођење 

парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) до 10 

катастарских парцела у 

поступку. 

комад 6,00 

    

2. 

Израда пројекта парцелације и 

препарцелације, пројекта 

геодетског обележавања, 

елабората за спровођење 

парцелације и препарцелације 

(пренос на терен) од 10 до 30 

катастарских парцела у 

поступку. 

комад 9,00 

    

Укупан износ:   

 
Број 3 
У делу IV Конкурсне документације, на страни 10 од 44, који се односи на 
„ДОДАТНИ УСЛОВИ“, текста: 
„фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз 
сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као 
и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности 
лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом 
имаоца лиценце и његовим потписом“, 
 
,мења се и гласи: 
„фотокопије личних лиценци и потврде о важности лиценце издате од стране 
надлежних органа које морају бити оверене печатом имаоца лиценце и са 
његовим потписом“.  
 
Након објављивања овог Обавештења о измени Конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца следи објављивање  
Измењене Конкурсне документације. 

 
 У Бајиној Башти, 

дана 10.04.2019. год. 
 

С поштовањем,   
  Комисја за јавну набавку 

број У MВ 05/19 
 


