
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 i 
68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 39/2019 сачинила је  

Додатне информације бр. 1 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – Радови на санацији и адаптацији саобраћајница - Рашанац - Дубочка, ЈН 
бр.39/2019  

 
 

Питања:  

 
PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjma konkursne dokumentacije JN br. 
39/2019- „Radovi na sanaciji i adaptaciji saobraćajnica - Rašanac-Dubočka" 

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( SI. glasnik RS br.124/2012, 14/15 i 68/15 ), 
podnosimo Zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije za JN br. 39/2019- „Radovi na sanaciji i 
adaptaciji saobracajnica - Rašanac-Dubočka", vezano za sledeće: 

1. Konkursnom dokumentacijom je traženo da ponuđač raspolaže tehničkom opremom, 
između ostalog i da poseduje „Ult, komada 2“. 
S obzirom da je ,,Ult“ model jednog od proizvođača mašine-utovarivač, može li umesto traženih Ult-
ova da se navede utovarivač nekog drugog proizvođača? 

2. U čl. 7 Modela ugovora bi trebalo precizirati da se otklanjanju nedostataka pristupa u roku 
od 5 dana od dana kada je Izvođaču dostavljen zahtev za otklanjanje nedostataka, jer 
trenutno piše samo ,,u roku od 5 dana" iz čega se ne vidi od kog trenutka taj rok počinje da teče. 

3. U čl. 10 Modela ugovora precizirati u kojim je merrrim jedinicama određena dnevna 
ugovorna kazna jer je navedeno da ista iznosi „0,2%о“, te nije jasno da li je u pitanju iznos utvrđen 
u promilima, od 0,2%o ili procentualno, iznos od 0,2% ( u kom slučaju bi falilo slovo ,,d“ - „od ukupne 
cene“). 

4.  U čl. 11 Modela ugovora treba precizirati od kada počinje da teče rok od 5 dana za otklanjanje 
nedostataka ( treba navesti da rok teče od datuma prijema zahteva da ih Izvođač otkloni ). 

5. U Članu 12. Stav Modela ugovora je navedeno : 
„Naručilac ima pravo da u bilo kojem trenutku raskine ugovor. Raskid ugovora nastupa po proteku 15 
dana od dostavljanja pismenog obaveštenja o raskidu. 

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju 
propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača radova, a Izvođač 
nije postupio po primedbama stručnog nadzora. 

Naručilac može jednostrano raskinuti sporazum i u slučaju nedostatka sredstava za njegovu 
realizaciju". 
Ukazujemo naručiocu na sledeće: 
Isključivo pravo Naručica da jednostrano raskine ugovor navedeno u članu 12. Stav 1-3 Modela 
ugovora, treba uskladiti sa načelom ravnopravnosti strana u obligacionom odnosu iz člana 11. ZOO, 
tako što će isto ovo pravo imati i Izvođač, to 
jest da član 12 stav 1-3 glasi : 
“ Svaka ugovorna strana ima pravo da u bilo kojem trenutku raskine ugovor. Raskid ugovora nastupa 
po proteku 15 dana od dostavljanja pismenog obaveštenja o raskidu Naručilac zadržava pravo da 
jednostrano raskine ovaj ugovor ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu 



  

vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača radova, a Izvođač nije postupio po primedbama 
stručnog nadzora. 

Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti ugovor i u slučaju nedostatka sredstava za 
njegovu realizaciju.” 
Ukazujemo da je u suprotnom odredba o jednostranom raskidu ugovora koja se ugovara samo u 
korist Naručioca ništava. 

6. Prilikom obilaska lokacije i uvida u raspoloživu projektnu dokumentaciju konstatovali smo 
sledeće: 
Predmerom iz konkursne dokumentacije nije zahtevano postizanje određenih vrednosti modula 
stišljivosti na slojevima ugrađenog materijala dok su u projektnoj dokumentaciji navedeni zahtevi: 
- na sloju debljine od 16-20cm (promenljlvo po ulicama) od DKA 0-63mm zahtevani Ms=60MPa. 
- na sloju debljine 5cm DKA 0-31,5mm zahtevani Ms=75 MPa. 

6.1. S obzirom daje planirana debljina sloja DKA 0-63mm od 16-20cm i zahtevani Ms=60MPa, ovo bi 
značilo da se na posteljici, nakon planiranja i valjanja treba dostići vrednost od min Ms=40MPa. 
Da li je moguće obezbetiti ponuđaču uvid u geomehanički elaborat koji bi pružio bliže podatke o 
vrstama i debljinama postojećih slojeva materijala na terenu kako bi ponuđač mogao da oceni da li je 
ovakav rezultat moguće postići? 

6.2. U vezi zahteva iz projektne dokumentacije: 
- na sloju DKA 0-63mm Ms=60MPa i na dodatnih 5cm DKA 0-31,5mm Ms=75MPa 

Ponuđač ukazuje na nelogičnost zahteva da se na dodatnih 5cm DKA ostvari prirast modula stišljivosti 
od 15 MPa. 
Podsećamo da iskustveni podaci ukazuju da je prirast modula stišljivosti upravo srazmeran debljini 
ugrađenog sloja DKA i to u odnosu 1 MPa na ugrađeni 1 cm DKA. 
Iz svega navedenog, molimo Naručioca da precizira konačne zahteve po pitanju zahtevenih modula 
stišljivosti jer postizanje ovih zahteva upravo može da rezultuje uvećanjem vrednosti radova na ime 
njihovog dostizanja. 

7. Projektna dokumentacija za tri ulice u Rašancu predviđa izradu DKA 0-31,5mm u sloju debljine 
d=10cm dok se u predmeru iz konkursne dokumentacije za ove ulice navodi debljina od d=5cm. 
Molimo Naručioca da precizira u kojoj debljini je potrebno izvesti sloj od DKA 0-31,5mm na ovim 
lokacijama. 

Одговори: 

1. Понуђач треба да располаже са 
најмање два утоваривача и у том смислу извржиће се измена конкурсне документације. 

 
2. Извршиће се допуна члана 7.  Модела уговора те ће да гласи:  

''да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од 
дана пријема захтева Наручиоца. 
 
3. У члану 10. Модела уговора -  Уговорна казна је одређена у процентима и 0,2 % од 
укупне цене уговорених радова. У наведеном члану приликом куцања испуштено је слово ''д''. У 
складу са наведеним извршиће се исправка.  

 
 

4. У члану 11. Модела уговора - Извршиће се прецизирање да је Извођач дужан да те 
недостатке отклони у року од 5 дана од дана пријема захтева Наручиоца. 



 
5. У члану 12. Став Модела уговора - Право Наручиоца је да конкурсном докунтацијом 

одређује услове набавке, те у том смислу предметни члан није ништав Наручилац 
спроводи предметну набавку јер за истом има потребе, Уколико би то право постојало на 
страни Извођача постојала би могућност да  евентуално Извођачи врше разне 
злоупотребе и да наручиоцу нанесу одређену штету. 

За постављена питања под бројевима 6, 6.1., 6.2. и 7. – Предмером из конкурсне документације 
није захтевано постизање одређених вредности модула стишљивости на слојевима уграђеног 
материјала из напред наведеног треба применити захтевани Ms=60Mpa на оба слоја. Разлика у 
слоју између тендерске документације и пројектоване дебљине DKA 0-31,5mm је из разлога 
ограничених финансијских средстава, а имајући у обзир добијене резултате геомеханичких 
испитивања приказаних у геомеханичком елаборату. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


