
 

 

 

 
 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 30/2018 
„Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ 

 
 
Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 30/2018 

Реконструкција саобраћајница у општини Жабари и поставило следећа питања:  

 

Питање 1: 

Како у конкурсној документацији није прецизиран очекивани термин за увођење у посао и почетак 

извођења радова, молимо Вас за информцију када је исти очекиван.  

Из доступних информација из Плана јавних набавки се да закључити да је реализација овог посла 

планирана у петом месецу 2019. године. 

Молимо Вас да имате у виду да су путарска предузећа ангажована на обављању делатности Зимске Службе 

све до 31.03.2019. године као и да у том периоду уобичајено извођење радова на ремонтима механизације и 

опреме.  

 

Oдговор 1: Очекивани почетак радова, односно увођење у посао извођача радова ће бити у складу са 

чланом 13. Модела уговора.  

 

Питање 2:  

Веза за питање под бројем 1., такође предлажемо да се у Моделу уговора прецизира очекивани термин 

увођења у посао и извођења радова на начин: „Извођење уговорених радова ће отпочети по писаном налогу 

Наручиоца, али не пре хх.хх.2019. године“ или слично.  

 

Oдговор 2: Увођење у посао извођача радова ће бити у складу са чланом 13. Модела уговора.  

 

Питање 3:  

Предмером радова за улицу ЈНА у Симићеву, позицијој под р.бр. 1.1. је предвиђено да је обавеза извођача 

да пронађе и закупи депонију, са количином – 1,00 и јединицом мере – паушал. 

Прилоком обиласка локације, добијена је информација од представника Наручиоца да би у сврху 

депоновања материјала могла да се користи, без накнаде, парцела број 10440, КО Симићево, општина 

Жабари која се у катастру води као јавна својина. 

Уколико је ова информација тачна, а да би понуђачи могли да сачине исправну понуду, предлажемо да се у 

предмеру начине следеће измене:  

- Из предмера избрисати позицију број 1.1. 

- У позицијама које предвиђају одвоз материјала на депонију да се дода формулација:  

„Одвоз материјала на депонију коју обезбеђује Инвеститор на СТД од 600м“ 

 

Oдговор 3: Извршиће се измена конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса Кнеза Милоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 30/2018 

Број одлуке 404-100/2018-01 

Датум 23.01.2019. год. 



Питање 4: 

Приликом прегледа доступне пројектне документације везане за улицу ЈНА у Симићеву, примећено је да је 

на одређеном броју попречних профила пројектант предвидео уградњу ивичњака и ригола.  

У предмеру радова није предвиђена набавка и уградња ивичњака и ригола.  

Молимо Вас за информацију да ли су ове позиције грешком изостављене из предмера радова или се неће 

изводити.  

 

Oдговор 4: Извршиће се измена конкурсне документације. 

 

Питање 5:  

У предмеру за улицу ЈНА у Симићеву је позицијом бр. 5.4. предвиђена израда банкина од песковито – 

шљунковитог материјала.  

Обзиром да је предвиђено да се слојеви коловозне конструкције испод асфалта израђују од ДКА 0/63 мм и 

ДКА 0/31,5 мм, предлажемо да се и израда банкина предвиди од материјала истог квалитета тј. од ДКА 

0/31,5мм. 

 

Oдговор 5: Извршиће се измена конкурсне документације. 

 

Питање 6:  

У предмеру за улицу Вукајла Кукља у Влашком Долу је захтевано постизање следећих резултата:  

а. На слоју постељице – збијеност по Проктору 100% и модул стишљивости Мс=40МПа,  

б. На слоју дебљине 15цм шљунка фракције 0/63 – збијеност по Проктору 98% и модул стишљивости 

Мс=50МПа,  

ц. На слоју дебљине 10цм ДКА 0/31,5мм – збијеност по Проктору 98% и модул стишљивости Мс=70МПа. 

Обзиром да приликом увида у расположиву пројектну документацију нису били доступни подаци о 

геомеханици, претпоставка је да ће се предвиђеним уклањањем 20цм постојећег завршног слоја пута о 

мешавине земље, шљунка и туцаника уклонити сви слојеви боље носивости.  

Из образложеног, предлажемо корекцију захтева према реалним очекивањима на предметној 

локацији:  

а. На слоју постељице – збијеност по Проктору 98% и модул стишљивости Мс=25МПа,  

б. На слоју дебљине 15цм шљунка фракције 0/63 – збијеност по Проктору 98% и модул стишљивости 

Мс=40МПа,  

ц. На слоју дебљине 10цм ДКА 0/31,5мм – збијеност по Проктору 98% и модул стишљивости Мс=50МПа. 

Уједно предлажемо и измену захтеваног материјала – шљунка фракције 0/63 мм у дробљени камени 

агрегат ДКА 0/63 из разлога бољих геомеханичких карактеристика.  

Молимо Вас да се изјасните по питању ових предлога.  

 

Oдговор 6: Модул стишљивости се неће кориговати. 

Извршиће се измена конкурсне документације у делу захтеваног материјала из шљунка фракције 

0/63 мм у дробљени камени агрегат ДКА 0/63. 

 

Питање 7:  

У предмеру за улицу Вукајла Кукља у Влашком Долу позицијама 4.1. и 4.2. је предвиђена израда цевастог 

пропуста.  

Увидом у доступну пројектну документацију закључено је да пројекат ни у једном свом делу није третирао 

израду пропуста нити ближе дефинисао локацију и детаље израде.  

 

Молимо Вас за додатне информације по следећим питањима:  

- Да ли се ради о једном или пак о два пропуста, обзиром на дефинисану дужину од 8м? 

- На којој локацији је предвиђено извођење? 

- У опису позиције 4.2. је дефинисана количина од 4,5 м
3 

бетона. Да ли се предвиђена количина 

бетона односи на бетон за улазну и излазну главу једног пропуста, обзиром да је количина за ту 

позицују - 2,00 ком? 

 



Oдговор 7:  

У питању је један цевасти пропуст Ø600 у дужини од 8м. 

У пројекат је убачена позиција израде пропуста, на местима где је неопходно – уколико извођач радова и 

надзорни орган заједно са инвеститором утврде неопходност израде пропуста. 

Количина бетона од 4,5 м
3 

предвиђена је за једну улазну и једну излазну главу (2 комада) једног цевастог 

пропуста. 

 

Питање 8:  

Конкурсном документацијом је предвиђено да је максимално трајање рока за извођење радова 30 

календарских дана од увођења у посао.  

Које су правне последице непоступања околности из члана 15. Модела уговора (околности које 

онемогућавају завршетак радова у уговореном року), уколико би исте наступиле на пример у периоду од 

26. до 30. дана рока за извођење радова, с обзиром да се продужење рока предвиђено у члану 15 може 

тражити најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова? 

Наиме једно ограничење које је важећим прописима предвиђено у погледу момента до кога се може 

захтевати продужење рока дато је одредбама члана 43 и 44. Посебних узански о грађењу чију примену 

предвиђате у члану 7. став 2. Модела уговора, а које одредбе узанси гласе: „Извођач не може захтевати 

продужење рока због промењених околности које су наступиле по истеку рока за извођење радова. Извођач 

је дужан да захтев за продужење рока поднесе наручиоцу чим сазна за разлог због кога се рок може 

продужити.“ 

Из наведеног јасно произилази да на околности које спречавају извођача да у року изведе радове а за које 

он не одговара, извођач може да се позове до последњег дана рока за извођење радова, па је одредба члана 

15. Модела уговора у светлу наведеног супротна одредбама наведених узанси. 

 

Oдговор 8:  

У члану 15. модела уговора, стоји да извођач радова најкасније пет дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова подноси захтев за продужење уговореног рока.  

Рок од 5 дана дат је, како би извођач радова, благовремено обавестио наручиоца о околностима које су 

настале и које захтевају продужење рока за извођење радова, приложио документацију, као и сагласност 

стручног надзора, и како би наручилац имао времена да спроведе процедуру око анексирања уговора.  

Треба узети у обзир да ће понуду поднети понуђачи који обављају делатност предмета јавне набавке, који 

су упознати са технологијом извођења радова (предмер и предрачун радова, обилазак локације, пројектно 

техничка документаицја), имају стручни кадар – грађевинске инжењере, динамички план, и да у току 

извођења радова могу да увиде које су то околности које могу да наступе (нпр. и 10. и 15. и 25. дана 

извођења радова) и да утичу на уговорени рок.  

Рок од 30 календарских дана (укупна дужина саобраћајница износи око 480 метара) дат је на основу 

процене раније реализованих пројеката, што преко Минситарства, што из буџета општине. 

Изузетно уколико наступе такве околности као што је природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, 

изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и слично), 

наручилац ће дозволити продужење рока за извођење радова у складу са са позитивним законским и 

подзаконским прописима, грађевинским узансама, техничким нормативима и стандардима. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

  


