I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке
Адреса: ул. Пана Ђукића 9-11
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. На предметну јавну
набавку примењиваће се и Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан
Законом о јавним набавкама, Закон о облигационим односима након закључења уговора о
јавној набавци, као и сви важећи законски и подзаконски прописи везани за услугу која је
предмет ове јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број МВ – 018-2/19 је услуга – Израда програма комасације
пољопривредног земљишта на територији града Лесковца – „Израда Програма
комасације за делове КО Шаиновац и КО Велико Трњане“ (у даљем тексту: Израда
Програма комасације за делове КО Шаиновац и КО Велико Трњане ).
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Зоран Милошевић, Градска управа – Одељење за јавне
набавке, e-mail: miloseviczoran393@gmail.com, број факса 016-216-651.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број МВ – 018-2/19 је услуга – Израда Програма комасације за
делове КО Шаиновац и КО Велико Трњане.
Ознаке из ОРН: 71250000 – 5 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА
ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ
ШАИНОВАЦ
1.
1.1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРОГРАМА
ОПШТИНИ (КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ)

И

КАТАСТАРСКОЈ

Предмет програма комасације

Предмет програма је спровођење комасације на делу катастарске општине
Шаиновац у Граду Лесковцу на од око 160 ха.
Израда програма комасације је иницирана од стране Града Лесковца, валсника
земљишта (ималаца права на непокретностима) и Управе за пољопривредно земљиште
Министарсва пољопривреде шумарства и водопривреде, са задатком да се изврши
решавање имовинско-правних односа на непокретностима, изградња мреже пољских
путева, укрупњавање и обликовање приватних поседа и издвоји и групише земљиште у
државној својини и тако створе услови за ефикаснију пољопривредну производњу, уређење
водног режима,заштиту и наводњавање земљишта.
Програм комасације се израђује са циљем дефинисања програмских основа за
реализацију комасационих радова на подручју које обухвата део катастрске општине
Шаиновац са прететежно пољопривреним земљиштем (без комплекса шума), а која
обухвата дефинисање:
 границе и површине комасационог подручја у оквиру катастарке општине,
 врсте и обим комасационих радова (геодетско-техничких и инвестиционих
радова)
 временског ангажовања Комисије за спровођење комасације и њених
подкомисија
 рокова извођења комасационих радова,
 обима и извора средстава за финансирање радова и рада Комисије,
 финансијско-тржишних и друштвено-економских ефеката спровођења
комасације.
2.

ПРОПИСИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Код израде Програма комасације користити следеће прописе:
Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
Израда програма комасације пољопривредног земљишта на територији града
Лесковца – „Израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и KO Велико
Трњане“, ЈН бр. МВ - 018-2/19
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

3.

Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08,
41/09 и 112/15),
Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10,
65/13, 15/2015-одлука УС и 96/15),
Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 89/15),
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09,
64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14,
145/14),
Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12),
Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12, 104/13),
Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14),
Закон о финансирању локалне самоуправе, ("Службени гласник РС", бр. 62/06,
47/11 и 93/12)
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", број
72/11),
Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Службени гласник
РС", број 16/92)
Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама
("Службени гласник РС", број 46/06),
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 ,
36/09 и 72/09);
Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
Стратегија развоја шумарства Републике Србије, 2006. год.,
Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије ("Службени
гласник РС", број 11/02);
Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05),
Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег плана и
привременог годишњег плана газдовања приватним шумама ("Службени гласник
РС", број 122/03),
Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС",
број 50/11),
Правилник о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из
годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике
Србије и буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине ("Службени гласник
РС", број 17/13).

РАСПОЛОЖИВА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

КОЈА

ЈЕ

РЕЛЕВАНТНА

ЗА

За израду програма користиће се сва расположива техничка и друга документација која
се односи на подручје града Лесковца, односно комасационо подручје и то:



Просторни план града Лесковца (2011.),.
Профил града Лесковца (2010.)
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Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за текућу годину,
 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и локалну
инфраструктуру као и за пројекте везане за пољопривредно и шумско
земљиште.
Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима, као и друга
документација катастра непокретности Службе за катастар Републичког геодетског завода
у Граду Лесковцу.
4.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

Програм комасације у основи треба треба да има следећи садржај:
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. УВОД
1.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
1.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ
1.4. УТВРЂИВАЊЕ ГРАНИЦЕ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
1.5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ КАТАСТАРА НЕПОКРЕТНОСТИ
1.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И
ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА
1.7. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.7.1. Докази да извођач радова испуњава услове за израду програма
комасације
1.7.2. Геодетска лиценца првог реда
2.
ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА
ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
3.
ОЦЕНА
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
3.1. ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕЊА
ПОДРУЧЈА ГРАДА
3.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА
3.3. ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
3.4. ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
3.6. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА
4.

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ
4.1. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
4.2. УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
4.3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА
4.4. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ПРЕМЕРУ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
4.5. УТВРЂИВАЊЕ ДУГОГОДИШЊИХ ЗАСАДА И СТАЛНИХ ОБЈЕКАТА
НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
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4.6.
4.7.

5.
6.

7.

УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ВОДОТОКОВА
УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ШУМА И КРЧЕЊЕ
ШИКАРА И ДРВЕНАСТОГ РАСТИЊА
4.8. УТВРЂИВАЊЕ
И
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ГРАНИЦЕ
ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА
4.9. ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И
ИЗГРАДЊА
МРЕЖЕ
ПОЉСКИХ
(НЕКАТЕГОРИСАНИХ) ПУТЕВА
4.10 ГРУПИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПАРЦЕЛА
4.11. РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
4.12. ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВИХ ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКАТА И
УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
4.13. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
4.14. ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ
4.15. САДРЖАЈ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА КОМАСАЦИЈЕ
МОГУЋИ ПРОЈЕКТИ НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И
КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
6.1. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
6.2. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ
РАДОВА
И
РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО–ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ
6.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ И ЊЕНИХ ПОДКОМИСИЈА
6.5. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ РАДОВА НА КРЧЕЊУ
ШИКАРА И ДРВЕНАСТОГ РАСТИЊА
НА КОМАСАЦИОНОМ
ПОДРУЧЈУ
6.6. УКУПНА
ПРЕДРАЧУНСКА
ВРЕДНОСТ
ИНВЕСТИЦИОНИХ
РАДОВА У КОМАСАЦИЈИ
6.7. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАЗОРА НАД
ИЗВОЂЕЊЕМ
ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА
НА
КОМАСАЦИЈИ
6.8. УКУПНА
ПРЕДРАЧУНСКА
ВРЕДНОСТ
СВИХ
РАДОВА
НА
КОМАСАЦИЈИ
6.9. ДИЈАГРАМ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГЕОДЕТСКОТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ
ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА – ПРЕТХОДНА
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ
7.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА
7.2. ОЦЕНА ПРОГРАМА

ПРИЛОЗИ :
ПРИЛОГ БРОЈ 1:

ГРАНИЦА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА И
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НА ПОДЛОЗИ ОРТОФОТО
ПЛАНА
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ПРИЛОГ БРОЈ 2:

ПЛАН НАМЕНЕ - ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА СА
ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ - ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРДА
СА ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЗЕМЉИШТА ПОД ШУМОМ И
ИЗРАЂЕНИМ ЗЕМЉИШТЕМ ПРЕМА ФАКТИЧКОМ
СТАЊУ
ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРЕГЛЕДНА КАРТА КАТАСТАРСКИХ КУЛТУРА ПРЕМА
КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРЕГЛЕДНА КАРТА ПУТНЕ МРЕЖЕ ПРЕМА
ФАКТИЧКОМ СТАЊУ
ПРИЛОГ БРОЈ 7: ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЗЕМЉИШТА ПОД ШИКАРАМА И
МЕЂАМА ОБРАСЛИМ ДРВЕНАСТИМ РАСТИЊЕМ ЗА
КРЧЕЊЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 8: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ
ПРИЛОГ БРОЈ 9: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 10: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 11: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ У
ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ
5.

НАЧИН ОБРАДЕ, САСТАВ И ОПРЕМА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

Програм комасације се саставља и опрема у облику свеске (књиге) формата А4
коричене тврдим повезом и нумерисаних страна, у три примерка у аналогном облику
(штампане књиге) и три примерка у дигиталној форми (pdf.формату) нанетих на CD/DVD.
Састав и опрема пројекта ће се урадити у складу са важећим прописима.
6.

РОК ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Рок за израду Програма комасације је 30 дана.

ПРИЛОГ: ПРЕГЛЕДНА КАРТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА
ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ТРЊАНЕ (ГРАД ЛЕСКОВАЦ)
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРОГРАМА
ОПШТИНИ (КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ)

И

КАТАСТАРСКОЈ

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
Израда програма комасације пољопривредног земљишта на територији града
Лесковца – „Израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и KO Велико
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1.1.

Предмет програма комасације

Предмет програма је спровођење комасације на делу катастарске општине Велико
Трњане у Граду Лесковцу на од око 650 ха.
Израда програма комасације је иницирана од стране Града Лесковца, валсника
земљишта (ималаца права на непокретностима) и Управе за пољопривредно земљиште
Министарсва пољопривреде шумарства и водопривреде, са задатком да се изврши
решавање имовинско правних односа на непокретностима, изградња мреже пољских
путева, укрупњавање и обликовање приватних поседа и издвоји и групише земљиште у
државној својини и тако створе услови за ефикаснију пољопривредну производњу, уређење
режима вода, заштиту и наводњавање земљишта.
Програм комасације се израђује са циљем дефинисања програмских основа за
реализацију комасације на подручју које обухвата део катастрске општине Велико Трњане
са прететежно пољопривреним земљиштем (без комплекса шума), а која обухвата
дефинисање:
 границе и површине комасационог подручја у оквиру катастарке општине,
 врсте и обим комасационих радова (геодетско-техничких и инвестиционих
радова) – код инвестиционих радова посебну пажњу посветити на
одвођење (одводњавање) вишка подземних и атмосферских вода –
дренажни систем на делу КО
 временског ангажовања Комисије за спровођење комасације и њених
подкомисија
 рокова извођења комасационих радова,
 обима и извора средстава за финансирање радова и рада Комисије,
 финансијско-тржишних и друштвено-економских ефеката спровођења
комасације.
2.

ПРОПИСИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Код израде Програма комасације користити следеће прописе:
20. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08,
41/09 и 112/15),
21. Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10,
65/13, 15/2015-одлука УС и 96/15),
22. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 89/15),
23. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09,
64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14,
145/14),
24. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12),
25. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12, 104/13),
26. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14),
27. Закон о финансирању локалне самоуправе, ("Службени гласник РС", бр. 62/06,
47/11 и 93/12)
28. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", број
72/11),
Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
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29. Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Службени гласник
РС", број 16/92)
30. Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама
("Службени гласник РС", број 46/06),
31. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 ,
36/09 и 72/09);
32. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
33. Стратегија развоја шумарства Републике Србије, 2006. год.,
34. Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије ("Службени
гласник РС", број 11/02);
35. Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05),
36. Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег плана и
привременог годишњег плана газдовања приватним шумама ("Службени гласник
РС", број 122/03),
37. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС",
број 50/11),
38. Правилник о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из
годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике
Србије и буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине ("Службени гласник
РС", број 17/13).

3.

РАСПОЛОЖИВА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

КОЈА

ЈЕ

РЕЛЕВАНТНА

ЗА

За израду програма користиће се сва расположива техничка и друга документација која
се односи на подручје града Лесковца, односно комасационо подручје и то:





Просторни план града Лесковца (2011.),.
Профил града Лесковца (2010.)
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за текућу годину,
 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и локалну
инфраструктуру као и за пројекте везане за пољопривредно и шумско
земљиште.
Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима, као и друга
документација катастра непокретности Службе за катастар Републичког геодетског завода
у Граду Лесковцу.
4.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

Програм комасације у основи треба треба да има следећи садржај:
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4.15. САДРЖАЈ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА КОМАСАЦИЈЕ
5.
МОГУЋИ ПРОЈЕКТИ НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И
КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
Израда програма комасације пољопривредног земљишта на територији града
Лесковца – „Израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и KO Велико
Трњане“, ЈН бр. МВ - 018-2/19

11/43

6.

7.
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ПРИЛОЗИ :
ПРИЛОГ БРОЈ 1:

ГРАНИЦА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА И
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НА ПОДЛОЗИ ОРТОФОТО
ПЛАНА
ПРИЛОГ БРОЈ 2: ПЛАН НАМЕНЕ - ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА СА
ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ - ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРДА
СА ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЗЕМЉИШТА ПОД ШУМОМ И
ИЗРАЂЕНИМ ЗЕМЉИШТЕМ ПРЕМА ФАКТИЧКОМ
СТАЊУ
ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРЕГЛЕДНА КАРТА КАТАСТАРСКИХ КУЛТУРА ПРЕМА
КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРЕГЛЕДНА КАРТА ПУТНЕ МРЕЖЕ ПРЕМА
ФАКТИЧКОМ СТАЊУ
ПРИЛОГ БРОЈ 7: ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЗЕМЉИШТА ПОД ШИКАРАМА И
МЕЂАМА ОБРАСЛИМ ДРВЕНАСТИМ РАСТИЊЕМ ЗА
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ПРИЛОГ БРОЈ 10: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ
ПРИЛОГ БРОЈ 11: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ У
ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ
5.

НАЧИН ОБРАДЕ, САСТАВ И ОПРЕМА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

Програм комасације се саставља и опрема у облику свеске (књиге) формата А4
коричене тврдим повезом и нумерисаних страна, у три примерка у аналогном облику
(штампане књиге) и три примерка у дигиталној форми (pdf.формату) нанетих на CD/DVD.
Састав и опрема пројекта ће се урадити у складу са важећим прописима.
6.

РОК ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Рок за израду Програма комасације је 30 дана.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона тј. важећу Лиценцу за
рад геодетске организације издату по Решењу Републичког геодетског
завода за обављање геодетских радова, у складу са важећим Законом о
државном премеру и катастру, које доставља у виду неоверене копије;
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5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76.
Закона, и то:
1) располаже неопходним пословним капацитетом:
да је у периоду од предходних 5 (пет) година од дана објављивања јавног
позива за подношење понуде израдио најмање 5 (пет) програма комасације
на која је сагласност дало надлежно министарство, а од којих су за најмање 2
(два) програма комасациони радови изведени и елаборат комасационог
премера прихваћен од стране стручног надзора и предат Републичком
геодетском заводу на упис у катастар непокретности.
2) располаже неопходним кадровским капацитетом:
да мора да располаже одређеном структуром извршилаца који ће бити
ангажовани на предмету ове јавне набавке, и то да у сталном радном односу
има:
А) најмање 2 (два) дипломирана инжењера геодезије или дипломирана

инжењера геодезије – мастера са Геодетском лиценцом првог (I) реда коју
издаје Републички геодетски завод;
Б) да је најмање 1 (један) од запослених дипломираних или мастер
инжењера геодезије са геодетском лиценцом првог реда био одговорни
пројектант геодетско-техничких радова за најмање 2 (два) комасациона
подручја на коме су радови на комасацији окончани и елаборат предат
Републичком геодетском заводу.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1), 2) и 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и услов из члана 75. став 2.
Закона.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, као
и услов из члана 75. став 2. Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем:
1. Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 1.), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75., дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тач. 5) Закона тј. важећу
Лиценцу за рад геодетске организације издату по Решењу Републичког геодетског
завода за обављање геодетских радова, у складу са важећим Законом о државном
премеру и катастру, које доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 2.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
2. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља у виду
неоверене копије, односно доставља:
1) Лиценцу за рад геодетске организације издату по решењу Републичког
геодетског завода за обављање геодетских радова у складу са важећим Законом о
државном премеру и катастру, и то за:
1. израду техничке документације и стручни надзор над извођењем
геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;
и,
2. Решење Републичког геодетског завода о издатој лиценци за рад
геодетској организацији за обављање геодетских радова.
Тражене неоверене копије лиценце за рад и Решења РГЗ-а о издатој лиценци за
рад геодетској организацији за обављање геодетских радова обавезно доставља
понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем –
доставља и за сваког подизвођача, односно доставља носилац посла
(овлашћени члан групе понуђача) и сваки члан групе понуђача из групе
понуђача.
3. Изјава понуђача да је у последњих 5 (пет) година од дана објављивања јавног
позива успешно и квалитетно завршио израду најмање 5 (пет) програма
комасације на које је сагласност дало надлежно министарсво, а да су за најмање 2
(два) програма комасације геодетско-технички радови реализовани, учесници
комасације уведени у нове поседе, елаборат комасационог премера завршен, оверен
од стране стручног надзора предат Републичком геодетском заводу на упис у
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катастар непокретности. (Образац Изјаве понуђача о испуњавању услова за
пословни капацитет дат је у поглављу IV одељак 3).
Уз изјаву приложити и записнике о примопредаји РГЗ-у.
Доказе пословног капацитета подноси понуђач који наступа самостално, а у случају
подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, овај услов испуњавају
заједно.
4. Изјава понуђача да је најмање 1 (један) од запослених дипломираних или
мастер инжењера геодезије са геодетском лиценцом првог реда био одговорни
пројектант геодетско-техничких радова (израдио и потписао главни пројекат) за
најмање 2 (два) комасациона подручја на коме су радови на комасацији окончани,
учесници комасације уведену у нове поседе, а елабората комасационог премера
завршен, оверен од стране стручног надзора и предат Републичком геодетском
заводу на упис у катастар непокретности. (Образац Изјаве понуђача о испуњавању
услова за кадровски капацитет дат у поглављу IV одељак 4.).
Уз изјаву приложити и:
Решење о одређивању одговорног пројектанта геодетско-техничких радова на
наведеном комасационом подручју.
Копије обрасца М за најмање 2 запослена дипломирана или мастер инжењера
геодезије са геодетском лиценцом првог реда.
Копије геодетске лиценце првог реда Републичког геодетског завода за
дипломиране геодетске инжењере/мастере.
Доказе кадровског капацитета подноси понуђач који наступа самостално, а у случају
подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, овај услов испуњавају
заједно.
Испуњавање услова у случају:
Самосталне понуде: све услове испуњава понуђач;
Заједничке понуде: услов везан за кадровски капацитет могу да испуњавају чланови
групе понуђача заједно;
Понуде са подизвођачима: услов везана за кадровски капацитет могу да испуњавају
понуђач и подизвођачи заједно.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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IV ОДЕЉАК 1. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности услуга – израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и КО
Велико Трњане, број МВ – 018-2/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде,
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву
копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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IV ОДЕЉАК 2. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА

ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности услуге – израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и КО
Велико Трњане, број МВ – 018-2/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Изјаву копирати у
довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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IV ОДЕЉАК 3. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
ИЗЈАВА
Понуђач _______________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач
________________________________________________________________________
[навести име и понуђача ]
у последњих пет година успешно реализовало израду програма комасације на које је сагласност

дало надлежно министарство за следећа комасациона подручја :
1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
од који су за комасациона подручја под редним бројем ........................... и ........, геодетско-технички
радови реализовани, учесници комасације уведени у нове поседе, елабората комасационог премера
завршен, оверен од стране стручног надзора предат Републичком геодетском заводу на упис у
катастар непокретности.
Уз изјаву приложени и записници о примопредаји РГЗ-у.
Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана и од стране
овлашћеног лица које је споразумом овлашћено да представља групу понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV ОДЕЉАК 4. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
ИЗЈАВА
Понуђач _______________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је запослени
________________________________________________________________________
[навести име и презиме ѕапосленог ]
са геодетском лиценцом I реда број ............................. која је издата од стране Републичког
геодетског завода, био одговорни пројeктант геодетско-техничких радова за комасационо подручје:
1.________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[навести назив комасационог подручја ]
на коме су радови реализовани по уговору број ________________________________.
у периоду од _______________________ до ______________________ ;
2.________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[навести назив комасационог подручја ]
на коме су радови реализовани по уговору број ________________________________.
у периоду од _______________________ до ______________________ .
За наведено комасациона подручја геодетско-технички радови су окончани и елаборат и
документација комасационог премера предати Републичком геодетском заводу Србије.
Уз изјаву је приложено Решење о одређивању одговорног пројектанта геодетско-техничких радова
на наведеном комасационом подручју.
Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана и од стране
овлашћеног лица које је споразумом овлашћено да представља групу понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Напомена: Уколико је потребно доставити две изјаве за два различита пројектанта, образац
фотокопирати.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4,
16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – израда Програма
комасације за делове КО Шаиновац и КО Велико Трњане, ЈН бр. МВ – 018-2/19 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.02.2019.
године до 12,00 сати без обзира на начин достављања.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом и као таква неће се отварати, већ ће се иста након окончања поступка
отварања осталих понуда, неотворена вратити понуђачу, са назнаком на коверти да је
неблаговремена.
Јавно отварање понуда обавиће се 20.02.2019. године са почетком у 12,30 сати, у
просторијама наручиоца.
Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази тражени конкурсном
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне
документације, на начин како је то и одређено.
Oбрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
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буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. На сваком обрасцу
конкурсне документације је наведено ко је дужан, односно које лице је дужно да образац
овери печатом и потпише, и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац који се
односи на њега, мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац који
се на њега односи, мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, а од
стране овлашћеног лица подизвођача само онај образац који се односи на њега;
- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача (носиоца групе) – представника
групе понуђача, док овлашћенa лица осталих чланова групе понуђача потписују и оверавају
само оне обрасце који се односе на њих.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа за јавне
набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, 16000 Лесковац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – израда Програма комасације за делове КО
Шаиновац и Велико Трњане, ЈН бр. МВ – 018-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – израда Програма комасације за делове КО
Шаиновац и Велико Трњане, ЈН бр. МВ – 018-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – израда Програма комасације за делове КО
Шаиновац и Велико Трњане, ЈН бр. МВ – 018-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – израда Програма комасације за
делове КО Шаиновац и Велико Трњане, ЈН бр. МВ – 018-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” .
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарима,
а не у процентима.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
Израда програма комасације пољопривредног земљишта на територији града
Лесковца – „Израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и KO Велико
Трњане“, ЈН бр. МВ - 018-2/19

22/43

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјавe из поглавља IV одељак 2.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
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јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то
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,
као и податке о:
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 понуђачу који ће поднети средство финансијског обезбеђења,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора, и др.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 1.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 дана од дана службеног пријема исправног
рачуна/фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном пратећом
документацијом – Записником о примопредаји Програма комасације, односно, у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Услови плаћања исписани су у обрасцу понуде (поглавље VI. Конкурсне документације)
односно моделу уговора, а у случају да понуђач понуди неке друге услове плаћања од
захтеваних, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.2. Захтеви у погледу квалитета пружене услуге
Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу изврши уговорену услугу у складу са
условима датим у својој понуди и закљученим уговором.
Изабрани понуђач је одговоран за квалитетно извршавање посла, односно да наручиоцу
изврши предметну услугу такође, у складу са конкурсном документацијом, законским и
подзаконским прописима, као и другим прописима и стандардима који регулишу материју
предметне јавне набавке, професионалним правилима струке, као и добрим пословним
обичајима. Исти се обавезује да отклони све недостатке и неправилности које се могу
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јавити током извршења уговора, а за које он може бити одговоран у року од 10 дана од дана
пријема рекламације од стране наручиоца.
9.3. Захтев у погледу рока за извршење услуге
Рок за извршење предметне услуге односно рок за приступање њеном извршењу је одмах
након потписивања уговора од стране обеју уговорених страна и не може бити дужи од 30
дана.
Место извршења услуге су делови комасационих подручја из пројектног задатка наведених
у поглављу III. Конкурсне документације, службене просторије понуђача, као и просторије
Градске управе – Одељења за привреду и пољопривреду, где ће се и извршити
примопредаја израђених програма комасације.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
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.
9.5. Други захтеви
Пружање услуге израде Програма комасације за део КО Шаиновац и Програма
комасације за део КО Велико Трњане у граду Лесковцу се израђује са циљем дефинисања
програмских основа за реализацију комасације на комасационим подручјима, а којим се
посебно дефинишу:
•
граница и површине за два комасациона подручј по катастракин општинама;
•
врсте и обима комасационих радова (геодетско-техничких и
инвестиционих радова);
•
временски периоди ангажовања Комисије за спровођење комасације и
њених подкомисија
•
рокови извођења комасационих радова,
•
обим и извора средстава за финансирање радова и рада Комисије,
•
финансијско-тржишни и друштвено-економских ефеката спровођења
комасације.
Изабрани понуђач се обавезује да састави, припреми и преда наручиоцу посла два одвојена
програма комасације по катастарким општинама у облику свезака (књига) формата А4
коричене тврдим повезом и са нумерисаним странама, у по три примерка у аналогном
облику (штампане књиге) и по три примерка у дигиталној форми (pdf формату) нанетих на
CD/DVD, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји, који истовремено представља и
прилог фактуре за наплату радова. Изабрани понуђач се такође обавезује да све уговорене
обавезе изврши у предвиђеном року, да прикупи неопходну документацију релевантну за
израду програма комасације, о свом трошку, а у случају да наручилац констатује да су
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утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, исти је дужан да их отклони, о свом
трошку, најкасније у року од 10 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
По овој предметној јавној набавци захтева се следеће средство обезбеђења извршења
уговора:
Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза прихвата
искључиво оригинал сопствену бланко меницу за „добро извршење посла“.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Уз понуду понуђач обавезно доставља Изјаву о средству финансијског обезбеђења
(поглавље XI из конкурсне документације) за добро извршење посла, којом се обавезује да
ће, у случају закључења уговора са наручиоцем у тренутку потписивања уговора
(најкасније 10 дана од дана закључења уговора), а на име средства финансијског
обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану оригинал сопствену
бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, о
чему прилаже оверен захтев за регистрацију од стране своје пословне банке. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
Уз меницу
и м е н и ч н о о в л а ш ћ е њ е мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 5 (пет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза, након чега ће се вратити понуђачу на његов
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писани захтев. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено,
сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и
„Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће активирати ако се понуђач не придржава
уговорених обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором.
У предметном поступку јавне набавке напред наведено средство финансијског обезбеђења,
а у тренутку потписивања уговора, доставља:
- изабрани понуђач који је поднео понуду самостално,
- изабрани понуђач који је поднео понуду са подизвођачима,
- у случају изабране заједничке понуде групе понуђача, средство обезбеђења доставља
понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати
средство обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла у тренутку потписивања уговора, односно у року од 10 дана од његовог
потписивања од стране обеју уговорних страна односно закључења, наручилац ће
потписати уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење остаје на снази.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Градска
управа - Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац, или факсом на
број 016-216-651, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. МВ – 018-2/19”.
Наручилац ће за случај да измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, продужити рок за подношење понуда и објавити
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац неће мењати нити
допуњавати конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок, који не може бити краћи од 5 дана од дана пријема позива
наручиоца, да поступи по истом односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача. У супротном, његова понуда ће се одбити као
неприхватљива.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду понуђача, ако поседује доказе сагласно члану 82. Закона.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена без ПДВ-а“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену без ПДВ-а, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења
услуге.
У случају исте најниже понуђене цене без ПДВ-а и истог понуђеног рока извршења
услуге, најповољнија понуда биће изабрана жребањем. О начину жребања понуђачи ће
бити благовремено обавештени.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број
016-216-651 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, односно радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или
обустави поступка, односно оспорава одлуку о додели уговора или одлуку о обустави
поступка, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
1)
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2)
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у
одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован;
3)
износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4)
број рачуна буџета: 840-30678845-06;
5)
шифру плаћања: 153 или 253;
6)
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
7)
сврха: ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права ;
8)
корисник: буџет Републике Србије;
9)
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
10)
потпис овлашћеног лица банке;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
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републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор.
Потписан и оверен уговор, наручилац ће доставити изабраном понуђачу на потписивање и
оверу, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
21. За све што није предвиђено овом конкурсном документацијом, сагласно ће се
примењивати одговарајуће одредбе важећег Закона о јавним набавкама, као и одговарајуће
одредбе важећих подзаконских аката из области јавних набавки, а који се конкретно односе
на предметну јавну набавку.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _________2019. године за јавну набавку мале вредности
услуге, број МВ-018-2/19.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Врста правног лица:
микро, мало, средње, велико, физичко лице
(уписати одговарајућу класификацију сходно
Закону о рачуноводству и ревизији)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
Израда програма комасације пољопривредног земљишта на територији града
Лесковца – „Израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и KO Велико
Трњане“, ЈН бр. МВ - 018-2/19

34/43

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - израда Програма комасације за део КО Шаиновац
и израда Програма комасације за део КО Велико Трњане ЈН број МВ-018-2/19.
Укупна цена без ПДВ-а / уписати укупан износ
без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом / уписати укупан износ
са ПДВ-ом
Рок извршења услуге (најдуже 30 дана) / уписати
број дана за извршење услуге
45 дана
од дана пријема фактуре

Рок плаћања
Рок важења понуде (најмање 30 дана) / уписати
број дана важења понуде
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуда се односи на целокупну набавку.
Прихватамо све услове наведене у уговору.
Документа која су приложена у прилогу понуде одговарају оригиналима.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач који наступа самостално, као и понуђач који наступа са
подизвођачем, мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду
односно учествују као група понуђача, образац понуде потписује и печатом оверава
овлашћено лице носиоца посла односно овлашћеног члана групе понуђача.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ
УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ
Израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и КО Велико Трњане
Закључен дана ______ 2019.год. у Лесковцу између:
1. Република Србија, Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул.
Пана Ђукића 9-11, ПИБ 100545518 кога заступа шеф одељења Зоран Новаковић
сходно Одлуци о Градској управи града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“, бр. 2/2017 и 29/2017), као наручилац (у даљем тексту: наручилац посла) и
2. ___________________________________________________, из ______________ ул.
_________________,
текући
рачун
________________,
матични
број
______________, ПДВ број ______________, ПИБ ____________, шифра делатности
___________, кога заступа ___________________ као најповољнији понуђач (у
даљем тексту: извршилац посла).
Уводне напомене:
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је наручилац посла у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуге бр. – МВ - 018-2/19 – израда Програма комасације за део КО
Шаиновац и израда Програма комасације за део KO Велико Трњане,
- да је извршилац посла доставио понуду бр. ____________ од ________.2019. године,
која у потпуности испуњава захтеве из конкурсне документације и која се налази у
прилогу овог уговора и чини његов саставни део,
- да је наручилац посла у складу са важећим Законом о јавним набавкама донео
Одлуку о додели уговора бр. _________ од _________. 2019. године којом је доделио
уговор за извршење предметне јавне набавке извршиоцу посла, и која чини саставни
део овог уговора.
Предмет уговора:
Чл.1.
Предмет овог уговора је пружање услуге израде Програма комасације за део КО
Шаиновац и израде Програма комасације за део КО Велико Трњане у граду Лесковцу.
Чл. 2.
Програм комасације се израђује са циљем дефинисања програмских основа за
реализацију комасације на комасационом подручју, а којим се посебно дефинишу:
границе комасационог подручја;
врсте и обима комасационих радова (геодетско-техничких и
инвестиционих радова);
•
временски периоди ангажовања Комисије за спровођење комасације и
њених подкомисија
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•

рокови извођења комасационих радова,
обим и извора средстава за финансирање радова и рада Комисије,
финансијско-тржишни и друштвено-економских ефеката спровођења
комасације.
Цена и услови плаћања:

Чл. 3.
Укупна цена за израду Програма комасације за делове КО Шаиновац и КО Велико
Трњане, износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _________________
динара са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора и обухвата све
трошкове које ће Извршилац посла имати приликом извршења предметне јавне набавке.
Обавезе наручиоца:
Чл. 4.
Наручилац посла се обавезује да Извршиоцу посла исплати целокупан износ из
члана 3. овог уговора за извршену услугу, у року и према условима понуде извршиоца
посла бр. ___________ од ______2019. године, односно у року од 45 дана од дана
испостављања исправне фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном
пратећом документацијом – Записником о примопредаји Програма комасације, на рачун
Извршиоца посла бр. ________________________ код _______________________ банке.
Обавезе извршиоца посла:
Чл. 5.
Извршилац посла се обавезује да у року од _____ дана (најдуже 30 дана) састави,
припреми и преда наручиоцу посла два одвојена програма комасације по катастарским
општинама у облику свески (књига) формата А4 коричене тврдим повезом и нумерисаних
страна, у по три примерка у аналогном облику (штампане књиге) и по три примерка у
дигиталној форми (ПДФ формату) нанетих на ЦД/ДВД, о чему ће се сачинити Записник о
примопредаји, који истовремено представља и прилог фактуре. Састав и опрема Програма
ће се урадити у складу са важећим прописима.

-

-

Чл. 6.
Извршилац посла има и следеће обавезе:
да изврши уговорену услугу у складу са пројектним задацима за израду програма
комасације који се налазе у поглављу III. Конкурсне документације, својом понудом,
овим уговором, поштујући позитивне прописе који регулишу предметну област,
према професионалним правилима струке и у складу са важећим стандардима, као и
добрим пословним обичајима,
да све уговорене обавезе изврши у предвиђеном року,
да прикупи неопходну документацију релевантну за израду програма комасације, о
свом трошку,
у случају да наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене
услуге, извршилац посла је дужан исте отклонити, о свом трошку, најкасније у року
од 10 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца,
да приликом закључења овог уговора, а најкасније 10 дана од дана његовог
закључења тј. његовог обостраног потписивања од стране обеју уговорних страна,
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достави као гаранцију за добро извршење посла бланко соло меницу, која мора бити
регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, о чему прилаже
захтев за регистрацију менице оверен од стране своје пословне банке, са меничним
овлашћењем за наручиоца у висини 10 % од уговорене вредности ове јавне набавке
без ПДВ-а, као и картон депонованих потписа.
Завршне одредбе:
Чл. 7.
Уколико извршилац посла не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима, на
начин и под условима предвиђеним уговором, наручилац посла може реализовати средство
обезбеђења предвиђено чланом 6. овог уговора.
Чл. 8.
Свака уговорна страна може раскинути уговор уколико друга страна не испуњава
уговором утврђене обавезе.
Уговор се може раскинути и споразумно, ако наступе околности које онемогућавају
да се закључени уговор реализује.
Чл. 8.
Уговор ступа на снагу даном његовог обостраног потписивања од стране уговорних
страна и важи до испуњења уговором превиђених обавеза.
У име наручиоца за извршење овог уговора стараће се овлашћено лице од стране
Градске управе – Одељења за привреду и пољопривреду града Лесковца које ће
истовремено одредити лице за праћење његовог извршења.
Чл. 9.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Све спорове настале у вези са овим уговором уговорне стране ће решавати мирним
путем.
У случају спора који не могу решити мирним путем, за његово решавање уговарају
надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Чл. 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку
уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ ПОСЛА

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА
М.П.

__________________

М.П.
__________________

Напомена:
Попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално. У случају
подношења понуде са учешћем подизвођача, односно у случају подношења заједничке понуде,
обавезан је да га потпише и овери тј. печатира овлашћено лице понуђача из понуде са учешћем
подизвођача, односно овлашћени члан групе понуђача у име групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
1. Списак активности на изради програма комасације за поступак јавне набавке
услуге – израда Програма комасације за део КО Шаиновац, бр. МВ - 018-2/19,
Р.
б.
1
1.

ПРЕДМЕТ ЈН –
СПИСАК АКТИВНОСТИ
2
Проучавање и разрада нацрта Пројектног задатка
за израду Програма комасације
2. Прикупљање, анализа и оцена постојеће
просторно-планске и друге документације која се
односи на територију града и комасационо
подручје
3. Прибављање обрада и анализа геодетскокатастарске документације
4. Консултације
са представницима локалне
самоуправе у вези са стањем и плановима
уређења и изградње објекта на комасационом
подручју
5. Обилазак и проучавање терена комасационог
подручја (намање три пута) и прикупљање
неопходних информација и података
6. Разговори са учесницима комасације
7. Израда програма комасације
8. Техничка обрада и штампање програма
комасације у три аналогна примерка и у
дигиталној форми
9. Израда
презентације
и
Представљање
(презентација)
програма
комасације
представницима Града Лесковца
10. У к у п н о за 1.:

Укупна цена
без ПДВ-а
3

Укупна цена
са ПДВ-ом
4

2. Списак активности на изради програма комасације за поступак јавне набавке
услуге – израда Програма комасације за део КО Велико Трњане, бр. МВ - 018-2/19,
Р.
б.
1
1.
2.

ПРЕДМЕТ ЈН –
СПИСАК АКТИВНОСТИ
2
Проучавање и разрада нацрта Пројектног задатка
за израду Програма комасације
Прикупљање, анализа и оцена постојеће
просторно-планске и друге документације која се
односи на територију града и комасационо

Укупна цена
без ПДВ-а
3

Укупна цена
са ПДВ-ом
4
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подручје
3. Прибављање обрада и анализа геодетскокатастарске документације
4. Консултације
са представницима локалне
самоуправе у вези са стањем и плановима
уређења и изградње објекта на комасационом
подручју
5. Обилазак и проучавање терена комасационог
подручја (намање три пута) и прикупљање
неопходних информација и података
6. Разговори са учесницима комасације
7. Израда програма комасације
8. Техничка обрада и штампање програма
комасације у три аналогна примерка и у
дигиталној форми
9. Израда
презентације
и
Представљање
(презентација)
програма
комасације
представницима Града Лесковца
10. У к у п н о за 2.:

3. УКУПНО - израда Програма комасације за део КО Шаиновац и израда Програма
комасације за део КО Велико Трњане ЈН број МВ-018-2/19.
Укупна цена без ПДВ-а / уписати укупан износ без
ПДВ-а за оба комасирана подручја (1. + 2.)
Укупна цена са ПДВ-ом / уписати укупан износ са
ПДВ-ом за оба комасирана подручја (1. + 2.)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке без
ПДВ-а.
 у колону 4. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВом, као и
 укупну цену предмета набавке за оба програма комасације без ПДВ-а и са
ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН бр. МВ-018-2/19, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности услуге – израда Програма комасације за делове КО
Шаиновац и КО Велико Трњане, бр. МВ – 018-2/19, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке
у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
За јавну набавку мале вредности услуге бр. МВ - 018-2/19 – израда Програма
комасације за делове КО Шаиновац и КО Велико Трњане, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________________________, из
______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор, а приликом потписивања уговора (најкасније 10 дана од његовог обостраног
потписивања - закључења), на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити
уредно потписану и регистровану оригинал сопствену бланко меницу, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења
посла, оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења НБС од
стране своје пословне банке, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 5 (пет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима
и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.
У ___________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

___________________________

Напомене:
Изјаву оверава и потписује понуђач који подноси понуду самостално, односно
понуђач уколико понуду подноси са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, овлашћени члан групе понуђача
попуњава, потписује и оверава печатом образац.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности услуга –
Израда програма комасације пољопривредног земљишта на територији града
Лесковца – „Израда Програма комасације за делове КО Шаиновац и KO Велико
Трњане“, ЈН бр. МВ - 018-2/19
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