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На основу члана 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19),  лице за ЈН 

Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

И З М Е Н У    П О З И В А 

за прикупљање понуда за набавку  геодетских услуга – Израда елабората геодетских радова 

за потребе уписа у катастар непокретности  и издвајање јавног земљишта  

 

Овом изменом позива врши се измена Позива за прикупљање понуда за набавку геодетских 

услуга – Израда елабората геодетских радова за потребе уписа у катастар непокретности  и 

издвајање јавног земљишта и то тако што у делу позива за подношење понуда уместо речи 

„7) Каптажа/резервоар „Беле воде“- к.п.бр. 3943“ треба да стоје речи 

 „7) Каптажа/резервоар „Беле воде“- к.п.бр. 3943/2“ 

Такође се врши измена и Обрасца понуде па на основу тога у прилогу ове измене достављамо 

нови Образац понуде. 

 

У свему осталом Позив за прикупљање понуда за набавку геодетских услуга – Израда 

елабората геодетских радова за потребе уписа у катастар непокретности и издвајање јавног 

земљишта IV Брoј: 404-57-2/2021 од 05.07.2021. године са додатним појашњењем IV Брoј: 

404-57-3/2021 од 07.07.2021. године и додатним појашњењем IV Брoј: 404-57-4/2021 од 

09.07.2021. године остаје неизмењен.                             

 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 09.07.2021.године                                                                                                       

IV Брoј: 404-57-5/2021                                     

Лице за ЈН 

        Душица Станковић с.р. 
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Образац понуде 

 

 

За набавку  геодетских услуга - Израда елабората геодетских радова за потребе уписа у 

катастар непокретности  и преношење плана на терен 

Редни 

број 

Назив услуге Јединична цена 

без ПДВ 

Јединична цена 

са ПДВ 

1. Израда Елабората геодетских радова за 

потребе уписа  у катастар непокретности за: 

1) Резервоар Завод- к.п.бр. 3945/2 К.О 

Сокобања 

 

  

2. Израда Елабората геодетских радова за 

потребе уписа  у катастар непокретности и то 

за: 

2) Резервоар Врело (испод Ловачког дома)- 

к.п.бр. 3376/1 К.О Сокобања 

 

 

  

3. Израда Елабората геодетских радова за 

потребе уписа  у катастар непокретности за: 

3) Резервоар Борићи (изнад објекта Шумске 

секције)-к.п.бр. 3374 К.О Сокобања 

 

 

  

4. Израда Елабората геодетских радова за 

потребе уписа  у катастар непокретности за: 

4) Објекат водозахвата на Бањици (код каменог 

моста)- к.п.бр.3436/2 К.О Сокобања 

 

 

  

5. Израда Елабората геодетских радова за 

потребе уписа  у катастар непокретности за: 

5) Пумпна станица Лептерија- к.п.бр. 3408/1 

К.О Сокобања 

 

 

  

6 Израда Елабората геодетских радова за 

потребе уписа  у катастар непокретности за: 

6) Објекти Постројења за прераду отпадних 

вода – к.п.бр. 1799/1, 1820/2, 1821/1, 1823, 

1822/1 и 4724/2 К.О Сокобања 
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7 Израда Елабората геодетских радова за 

потребе уписа  у катастар непокретности  за: 

7) Каптажа/резервоар „Беле воде“- к.п.бр. 

3943/2  К.О Сокобања 

 

  

8. Издвајање јавног земљишта (делова парцела 

планираних за јавну намену) на основу ПГР, 

(израда пројекта геодетског обележавања,  

обележавање на терену и израда Елабората 

геодетских радова) за регулације јужне (леве) 

обале реке Моравице и бициклистичко-

пешачке стазе, од моста код пијаце (улица 

Кнеза Милоша) до моста у улици Светог Саве. 

  

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ 

 

 

УКУПНО СА ПДВ 

 

 

Рок извршења услуге за сваки појединачни елаборат, је ______календарских дана  (најдуже 

12 календарских дана) од дана преузимања података из СКН, под условом да се захтев код 

СКН поднесе у року од 1 радног дана од дана пријема Наруџбенице и достављања 

информација о локацији. 

 

У цену урачунати све трошкове у реализацији набавке, укључујући и трошкове прибављања 

података из СКН. 

 

 

 

Датум:                                                                                                                   Потпис понуђача 

  

Образац понуде који су потенцијални понуђачи дужни да попуне 

 

 


