
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи водоводне мреже, ради закључења 

оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума 2 године од дана 

закључења, јавна набавка бр. 404-2/33Р/2019-28 поступајући захтеву заинтересованог лица, поднетим 

дана 18.03.2020.године, дају се следећа појашњења, како следи: 

 

Захтев заинтересованог лица од 18.03.2020.године: 

 

 Измена број 6 конкурсне документације, дело XI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА са 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, групи радова V ОСТАЛИ 

РАДОВИ, редни број позиције 1 „Разбијање асфалта. Позицијом је обухваћено прецизно просецање 

асфалта ширине 0,8-1m, машинско и ручно разбијање асфалта на комаде са утоваром и одвозом 

асфалта на депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. 

Код враћања коловоза у првобитно стање извршити додатно уклањање дела хабајућег слоја асфалта у 

ширини од 20cm са обе стране рова дебљине 6cm како би се извршило преклапање ново изведених 

слојева асфалта. Обрачун по m3 разбијене површине.“  

Питање:  
- Сматрамо да је ово јако велика непотребна количина. Да ли у овој позицији треба да стоји да 

је обрачун по m2 уместо m3?  
 

Измена број 6 конкурсне документације, део XI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА са 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, групи радова V ОСТАЛИ 

РАДОВИ, редни број позиције 9 „Прикључак на постојећу водоводну мрежу. Обрачун се врши по 

m1.“  

У опису позиције није тачно дефинисано о ком се прикључку ради, као и то дали се ради о кућном 

прикључку, и коју врсту материјала треба обезбедити, просечна дужина прикључка, дали књучни 

прикључак обухвата и замену водомера и ко исти испоручује, такође сматрамо да кућне прикључке 

треба дефинисати по комаду са просечном дужином прикључка и ако је могуће дефинисати на који 

профил се израђује кућни прикључак и са којим профилом цеви.  

Питање:  
- Да ли Наручилац може извршити измену и ову позицију дати у комадима са горе наведеним 

информацијама у опису позиције?  
 

У Измени број 6 конкурсне документације, делу XI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА са 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, групи радова V ОСТАЛИ 

РАДОВИ, редни број позиције 10 „Геодетско снимање изведеног стања објекта (подземне 

инсталације) и израда елабората подземних инсталација у 3 (три) примерка у штампаном облику и 

један (1) у електронском облику. Обрачун се врши по м1.“  

Сматрамо да овде спољашња мрежа треба бити дефинисана по m, а прикључци по комаду и исту 

позицију раздвојити на различите јединице мере.  

Питање:  
- Да ли се ради о грешци, и да ли Наручилац може извршити измену ове позиције?  

 

Одговор по захтеву заинтересованог лица од 18.03.2020.године: 

 

За питања 1 и 2: Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације бр.7 од 

20.03.2020.године, коју је објавио на Порталу јавних набавки и сајту Град Ниша дана 

20.03.2020.године. 

 

За питање 3: Позиција геодетског снимања објекта исказује се у јединици мере m’, као што је и 

наведено у техничкој спецификацији – предмеру радова. 

 

У Нишу, 20.03.2020.године                                                                          Град Ниш 

                                                                                                                       Градска управа Града Ниша 

                                                                                                                       Служба за јавне набавке 
 
 
 


