
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  

изградњу општине Књажевац“ Књажевац 

Кеј Димитрија Туцовић бр. 30. 

Број: 23/1-18 

Дана: 09.03.2018. године 

К њ а ж е в а ц 

 

 

        На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне 

документације број 18/2-18 од 01.03.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила 

је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-5/2018-02, 

-Kапитално одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе у 

Минићеву- 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 

08.03.2018. године у 14,12 часова: 

 

Питања заинтересованих лица: 

 

1. На стани 36 у предмеру и предрачуну код позиције број 4 бетонских и армирано 

бетонских радова, стоји да је обрачун по m3 и количина од 80,00. Наше питање је да ли је 

дошло до грешке у куцању па је грешком стављено 80 m3 уместо 80 m2 плоче.  

 

2. На стани 41 предмера и предрачуна под ставком 6 стоји да се асфалтира асфалтом АВ-

11 дебљине d=4cm. Али по прописима SRPS U E9201 и SRPS U E4 014 није могуће 

уграђивати асфалт бетона преко тампона тако да би еквивалент био BNHS16 у дебљини 

до  5cm. 

  

3. Такође је уз тендерску документацију приложено и решење о грађевинској дозволи са 

исказаном предрачунском вредношћу  од  7,960,062,12 динара. Наше питање гласи да ли 

се тај износ усваја као максимална вредност тендера.  

 

Одговори Комисије: 

 

1. На страни 36. Конкурсне документације бр. 18/2-18, у обрасцу 9. који носи назив 

“Структура цене понуде“, после поднаслова “3. Бетонски и армирано-бетонски радови“ у 

опису позиције под редним бројем 4. дошло је грешке у навођењу јединице мере па 

уместо речи „Обрачун по m3“ треба да стоји: „Обрачун по m2“. 

 

2. У вези са вашим другим питањем, односно констатацијом, обавештавамо вас да је она 

оправдана па ће у складу са тим и конкурсна документација бити измењена тако што ће на 



страни 41 конкурсне документације после поднаслова „2) Предмер и предрачун радова-

конструкција (уређење дворишта)“ позиција под бројем 6 мења се гласити:  

 

„6 Машинско асфалтирање 
(финишером) асфалтом BNHS16 
дебљине д = 5цм, са ваљањем до 
потребне збијености.       

  м2 325 x  = „ 
 

3. Предрачунска вредност исказана у решењу о грађевинској дозволи није основ за 

процену вредности јавне набавке, сходно члану 64 и  67 Закона о јавним набавкама, па се 

у складу са  тим приликом сачињавања своје понуде не можете руководити 

предрачунском вредношћу из решења о грађевинској дозволи нити је у том решењу 

наведено да ли то вредност са или без урачунатог ПДВ-а. 

 

 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs) 

 


