
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-149/2017-VIII 
 Дана: 06.11.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-149/2017-VIII 

                                Набавка геодетских услуга у    пољопривреди 
 

 
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 

 
   ПИТАЊЕ: 

  Молимо Вас да нам дате појашњење обрасца број 2, структура цене, конкурсне 
документације, а везано за следеће: 
 
   1. Зашто се услуге под редним бројевима 1, 2 и 4 не могу подвести под једну 
услугу са јединичном ценом од 1ха, обзиром да је у питању иста врста геодетских 
радова? 
   2. Зашто је под редним бројем 3 као јединична цена узет 1ха, а не парцела новог 
стања после деобе? 
   3. Услуге под редним бројевима 5, 6 и 8 обрађују исте геодетске радње. Зашто 
су раздвојене, а не стављене као један посао? 
   4. Зашто се као јединична цена за услугу под редним бројем 7 узима 1ха, а не 
метар дужине омеђене трасе, обзиром да је у питању линијски објекат? 
 
ОДГОВОР:  
             
     1. У обзир је узето да је велики број парцела мањи од 1 ха, чак и мањи од 10 
ари, тако да је нереално очекивати да се нпр: парцела од 4 ара обрачунава по 
истом принципу као и парцеле од 1 ха и више. 
        Под редним бројем 1. врши се обрачунавање парцела по ситуацији на терену, 
а под редним бројем 2. врши се омеђавање целих парцела. 
         Под редним бројем 4. условна деоба парцеле ради се о ситуацијама када 
Годишњи програм о заштити и коришћењу држевног пољопривредног земљишта 



захтева само условну деобу парцеле (утврђивање привремрног начина коришћења 
предметне парцеле) до усвајања новога Годишњег програма. 

 
    2.  Не врши се деоба парцеле тако да се спроводи у катастру већ искључиво за 
потребе Годишњег програма. Не врши се обрачун парцеле новог стања јер 
парцела остаје у целости. 
     3. Услуге под редним бројем 5. односе се на државно пољопривредно 
земљиште које по потреби захтева Републичка пољопривредна инспекција ради 
утврђивања узурпације и то по класама и културама пољопривредног земљишта.  
          Под редним бројем 6. послови се односе искључиво на снимање 
ветрозаштитних појасева који се налазе на пољопривредном земљишту . 
          Услуге под редним бројем 8. односе се на снимање узурпације   државног 
пољопривредног земљишта приликом  принудног скидања усева од стране Града 
Сомбора, тако да се исти не могу подвести под исту структуру цена.  
    
     4. Због једноставнијег обрачуна и  контроле урађеног посла ( премера 
катастарске парцеле која се води као атарски пут, а чија је површина  у катастру 
изражена  у  метрима квадратним ) узета је мера обрачуна у хектрима, а не у 
метрима  дужним. 
        
         Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 
                     Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs 

 
 

 


