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Број: 5/19/1-2300 
Дана: 30.08.2019. 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 05-08-19-у, 
сачињава 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 
Назив: ИЗРАДА ГЕОДЕТСКО ТОПОГРАФСКОГ СНИМКА ПАРЦЕЛЕ 

Број јавне набавке: 05-08-19-У  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: услуге 

 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 37, додају се подаци о: 
- изменама конкурсне документације: "Број и датум измена: 5/19/1-2300  од 30.08.2019." 
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 09.09.2019. до 12,00 часова  
(основна верзија до 02.09.2019; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/19/1-2297  од 30.08.2019. године)“ 
 
БРОЈ 2 

У документу број 2 – „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 
сл.“, мења се „ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА“, тако да сада гласи: 

„ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 

Овим пројектом планира се изградња новог објекта „Каменица 3 са ПЕТ Центром“, укупне 
бруто површине од око 8.200 м2.  

Планирани објекат  се налази у урбанистичком плану детаљне регулације комплекса 
Института у Сремској Каменици према коме је дозвољена надоградња 4 етаже на постојећем 
објекту Института за Онкологију Војводине (постојећи објекат Центра за имиџинг 
дијагностику) и изградња ПЕТ центра са 2 етаже (сутерен и приземље) као посебног објекта 
повезаног топлом везом са простором зграде Института за онкологију Војводине. 

Потребно је извршити геодетско снимање дела предметне парцеле планиране за изградњу 
новог објекта „Каменица 3 са ПЕТ Центром“, са повезивањем на градску полигонометријску 
мрежу. Све податке са терена (постојећи и нови објекти, шахтови дрвеће, стубове, полигоне и 
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реперне тачке и сл.) уцртати у ситуацију у размери 1:500, која ће затим служити као подлога за 
пројектовање. Податке о подземним инсталацијама из копије плана водова пренети на подлогу 
за пројектовање. Прибављање копије плана подземних инсталација је обавеза добављача. 

Ширина сниманог појаса треба да је таква, да обезбеђује комплекснму израду свих 
планираних садржаја, а предмет су овог пројекта. Обавезно детаљно снимити све колске улазе 
(уколико их на предметној локацији има) са довољним бројем тачака да би се могли ситуационо 
и нивелационо уклопити у пројектно решење. Сваку карактеристичну тачку (осовинску, ивићну, 
полигоне и сл.) дефинисати координатама. 

За потребу израде пројектно-техничке  документације урадити етажирање дела постојећег 
објекта Института за Онкологију Војводине који се адаптира и надограђује  _ Центар за 
имиџинг дијагностику спратности (објекат бр. 3 на скици комплекса Института), спратности 
Су+П+Пк, укупне нето површине око 2.200 м2, са снимањем коте пода и плафона, као и 
снимањем фасада и кровних равни.  

Документацију је потребно предати у дигиталном формату и у једном штампаном примерку. 

Рок за извршење је 10 радних дана од дана прибављања плана подземних инсталација. 

У прилогу конкурсне документације налази се Ситуациони план измене и допуне детаљне 
регулације комплекса Института у Сремској Каменици, као и ситуациони план са обележеном 
границом дела парцеле за који се израђује КТП, и чине њен саставни део.  

Напомена: Понуђач је у обавези да, пре почетка израде геодетско-топографског снимка 
парцеле и етажирања, обиђе локацију и стекне непосредан увид у ситуацију на терену, са 
представником Наручиоца, уз потврду о изласку на терен. Такође, Понуђач је у обавези да 
врши консултације са Наручиоцем и Главним Пројектантом како би се дефинисао прецизан 
обухват неопходног геодетског снимања“ 

БРОЈ 3 

У документу 4 Критеријум за доделу уговора, тачка 2) став 1. мења се сада гласи: 

„У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће имати онај 
понуђач који понуди краћи рок извршења. Максималан рок за извршење је 10 радних дана 
од дана прибављања копије плана подземних инсталација је обавеза добављача.“ 

БРОЈ 4 
У обрасцу број 1 - Образац понуде, у тачки 5. став 2. и „ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА“,  мењају се и 
сада гласе: 
„Понуђени рок за извршење је  ........... радних  дана од дана прибављања копије плана 
подземних инсталација је обавеза добављача. (не дужи од 10 радних дана). 
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ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 

Овим пројектом планира се изградња новог објекта „Каменица 3 са ПЕТ Центром“, укупне 
бруто површине од око 8.200 м2.  

Планирани објекат  се налази у урбанистичком плану детаљне регулације комплекса 
Института у Сремској Каменици према коме је дозвољена надоградња 4 етаже на постојећем 
објекту Института за Онкологију Војводине (постојећи објекат Центра за имиџинг 
дијагностику) и изградња ПЕТ центра са 2 етаже (сутерен и приземље) као посебног објекта 
повезаног топлом везом са простором зграде Института за онкологију Војводине. 

Потребно је извршити геодетско снимање дела предметне парцеле планиране за изградњу 
новог објекта „Каменица 3 са ПЕТ Центром“, са повезивањем на градску полигонометријску 
мрежу. Све податке са терена (постојећи и нови објекти, шахтови дрвеће, стубове, полигоне и 
реперне тачке и сл.) уцртати у ситуацију у размери 1:500, која ће затим служити као подлога за 
пројектовање. Податке о подземним инсталацијама из копије плана водова пренети на подлогу 
за пројектовање. Прибављање копије плана подземних инсталација је обавеза добављача. 

Ширина сниманог појаса треба да је таква, да обезбеђује комплекснму израду свих 
планираних садржаја, а предмет су овог пројекта. Обавезно детаљно снимити све колске улазе 
(уколико их на предметној локацији има) са довољним бројем тачака да би се могли ситуационо 
и нивелационо уклопити у пројектно решење. Сваку карактеристичну тачку (осовинску, ивићну, 
полигоне и сл.) дефинисати координатама. 

За потребу израде пројектно-техничке  документације урадити етажирање дела постојећег 
објекта Института за Онкологију Војводине који се адаптира и надограђује  _ Центар за 
имиџинг дијагностику спратности (објекат бр. 3 на скици комплекса Института), спратности 
Су+П+Пк, укупне нето површине око 2.200 м2, са снимањем коте пода и плафона, као и 
снимањем фасада и кровних равни.  

Документацију је потребно предати у дигиталном формату и у једном штампаном примерку. 

Рок за извршење је 10 радних дана од дана прибављања плана подземних инсталација. 

У прилогу конкурсне документације налази се Ситуациони план измене и допуне детаљне 
регулације комплекса Института у Сремској Каменици, као и ситуациони план са обележеном 
границом дела парцеле за који се израђује КТП, и чине њен саставни део.  

Напомена: Понуђач је у обавези да, пре почетка израде геодетско-топографског снимка парцеле 
и етажирања, обиђе локацију и стекне непосредан увид у ситуацију на терену, са представником 
Наручиоца, уз потврду о изласку на терен. Такође, Понуђач је у обавези да врши консултације са 
Наручиоцем и Главним Пројектантом како би се дефинисао прецизан обухват неопходног 
геодетског снимања.“ 
 
БРОЈ 5 
У документу 6 - Модел уговора, члан 6. мења и гласи: 

„Члан 6. 
Рок извршења је 10 радних дана од дана прибављања плана подземних инсталација. 
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Потребно је извршити геодетско снимање дела предметне парцеле планиране за изградњу новог 
објекта „Каменица 3 са ПЕТ Центром“, са повезивањем на градску полигонометријску мрежу. 
Све податке са терена (постојећи и нови објекти, шахтови дрвеће, стубове, полигоне и реперне 
тачке и сл.) уцртати у ситуацију у размери 1:500, која ће затим служити као подлога за 
пројектовање. Податке о подземним инсталацијама из копије плана водова пренети на подлогу 
за пројектовање. Прибављање копије плана подземних инсталација је обавеза Добављача. 

Ширина сниманог појаса треба да је таква, да обезбеђује комплексну израду свих планираних 
садржаја, а предмет су овог пројекта. Обавезно детаљно снимити све колске улазе (уколико их 
на предметној локацији има) са довољним бројем тачака да би се могли ситуационо и 
нивелационо уклопити у пројектно решење. Сваку карактеристичну тачку (осовинску, ивићну, 
полигоне и сл.) дефинисати координатама. 

За потребу израде пројектно-техничке  документације урадити етажирање дела постојећег 
објекта Института за Онкологију Војводине који се адаптира и надограђује  _ Центар за 
имиџинг дијагностику спратности (објекат бр. 3 на скици комплекса Института), спратности 
Су+П+Пк, укупне нето површине око 2.200 м2, са снимањем коте пода и плафона, као и 
снимањем фасада и кровних равни.  

Документацију је потребно предати у дигиталном формату и у једном штампаном примерку. 

Добављач је у обавези да, пре почетка израде геодетско-топографског снимка парцеле и 
етажирања, обиђе локацију и стекне непосредан увид у ситуацију на терену, са представником 
Наручиоца, уз потврду о изласку на терен. Такође, Понуђач је у обавези да врши консултације са 
Наручиоцем и Главним Пројектантом како би се дефинисао прецизан обухват неопходног 
геодетског снимања. 

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, ангажује искључиво кадрове наведене у 
понуди. Свакој измени инжењера, мора претходити захтев Наручиоцу за издавање сагласности 
на кадровску промену, уз достављање доказа да нови (заменски) инжењер има минимум исте 
квалификације као и инжењер којег мења. 

 
Добављач је дужан да током вршења уговорене услуге, као и по протеку важности овог Уговора, 
поступа у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, Закона о заштити 
пословне тајне, и спречи потенцијалне злоупотребе података који су му доступни.“ 
 
 
БРОЈ 6 
Саставни део конкурсне документације су Ситуациони план измене и допуне детаљне 
регулације комплекса Института у Сремској Каменици, као и ситуациони план са обележеном 
границом дела парцеле за који се израђује КТП, и налазе се у прилогу конкурсне документације. 
 
Комисија за јавну набавку број  05-08-19-у 


