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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке радова на 

рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним путевима и 

Законом о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање, ради 

закључења оквирног споразума, на период од две године , јавна набавка број 

404-2/4Р-2019-28., одговара на питањe заинтересованог лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1: 

 -  у члану 20 став 8 конкурсне документације на страни број 15. стоји 

-   Уколико у временском периоду извршења Оквирноог споразума дође до 

битног поремећаја и повећања цена основних средстава и материјала ( 

гориво, мазут, битумен, цемент) извођач радова има права да за исти износ 

повећања цена захтева од Наручиоца одобрење за повећање појединачних 

цена из позиција понуде који је саставни ддео Оквирног споразума, за 

преостали део неизвршених радова. 

Mеђутим у моделу оквирног споразума као и у моделу уговора у делу где су 

назначене измене у току трајања уговора и споразума не постоји горе 

наведени став. 

Сматрамо да би по овом ставу: 

-Уколико у временском периоду извршења Оквирног споразума дође до 

битног поремећаја и повећања цена основних средстава и материјала ( 

гориво, мазут, битумен, цемент) извођач радова има права да за исти износ 

повећања цена захтева од Наручиоца одобрење за повећање појединачних 

цена из позиција понуде који је саставни део Оквирног споразума, за 

преостали део неизвршених радова.  

 Требало да се имплементира горе наведени текст у уговор и оквирни 

споразум. 

Молимо за ваше мишљење. 

 

Одговор на питање број 1: 

 

Одговор на питање број 1. садржан је у делу конкурсне документације XII 

Модел уговора  - УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА у  члану 24. 

који гласи  :  

„На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се 

одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању 

и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа 

и подзаконских аката.  

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 

његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници 

уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 

стварно надлежни суд у Нишу.“ 
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Потписивањем  овог уговора примениће се Посебне узансе о грађењу и 

других важећих законских прописа и подзаконских аката на промену 

јединичних цена из позиција понуде уколико дође до битног поремећаја и 

повећања цена основних средстава и материјала ( гориво, мазут, битумен, 

цемент) . 

 

 

 

У Нишу, 05.03.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


