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РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-24/2017  

Број: XXV-404-4/17-54 

Дана: 11. децембра 2017. године  

Шифра: ОП-24/2017  

Нови Сад     

 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке радова на привођењу намени 

локације на адреси Булевар деспота Стефана број 5, шифра: ОП-24/2017, заинтересована 

лица су затражила додатне информације и измену конкурсне документације, те Наручилац 

овим путем доставља и захтеве и питања заинтересованих лица и своје одговоре.   

 

 

 

Захтев: „У  одговорима  на  постављена  питања,  наведено  је  да  нисмо доставили   Упутство.   

Исти   отклањамо.   Тражимо   да   се   брише   услов   са Сертификатом о одобрењу за возило у 

складу са ADR“. 

 

Захтев: „Како су Законом о транспорту опасног терета („Сл. гласник РС“ бр. 88/2010), чланом 

38  утврђени услови за возило којим учесник у саобраћају може транспортовати опасан терет, 

међу којима је и важећи сертификат о одобрењу за возило за транспорт опасног терета према 

АДР, поглавље 9.1.,  подсећамо Вас да је истим тим поглављем дефинисано за која возила се 

издаје АДР одобрење („Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе 

2017“., том 2, поглавље 9.1., тачка 9.1.1.2.).“ 

 

Одговор: По пријему одговарајућих докумената, Комисија је размотрила предлог за брисање 

АДР сертификата и одлучила да измени конкурсну документацију тако што ће брисати обавезу 

да возила имају АДР сертификат. 

 

Питање и захтев: „Чиме се Комисија руководила при одређивању услова да багер точкаш за 

рушење са маказама буде снаге до 120kw а не неке друге? Пројекат није урађен и потпуно је 

нелогично да Комисија поставља овакав услов. Захтевамо од Комисије да услов буде само 

багер точкаш за рушење са маказама“  

 

Захтев: Заинтересовано лице је поновило захтев да се услов који се односи на булдожер 

измени тако да могу да се користе и булдожери гусеничари и додатно образложило свој захтев. 

 

Одговор: С обзиром да је локација у граду, да се ради о малим објектима, који се не руше сви у 

исто време него у складу са динамиком исељења закупаца и да се ради у скученом простору, 

Комисија је сматрала да велике машине нису примерене, те је сматрала да ће ограничењем 

снаге онемогућити коришћење непримерено великих машина које би могле да направе штету 

на суседним објектима и инфраструктури. Имајући у виду примедбе заинтересованих лица, и 

чињеницу да извођач радова одговара за поменуте штете а да је Наручилац предвидео значајна 

средсства обезбеђења, Комисија је прихватила да се услов измени тако да узме у обзир и 

претходне и нове примедбе те да се предметни услов измени и тако измењен гласи:  

„да испуњава услов техничког капацитета: 

 теретно кипер возило носивости између 3 и 5 тона – 2 комада; 

 багер за рушење са маказама, 
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 булдожер, 

 ровокопач, 

 хидраулични чекић од 300 до 500 kg, 

 утоваривач до 5t. 

 (уколико нека од понуђених машина има више или све прописане карактеристике, та машина 

замењује све машине чије функције има)“ 

 

Конкурсна документација ће бити измењена и у погледу доказа о испуњености пословног 

капацитета, тј. о изведеним радовима, тако што ће бити додата и два додатна доказа, које 

понуђачи свакако поседују, а то су фотокопија уговора о извођењу предметних радова и 

фотокопија Документа о кретању опасног отпада, за предметне радове. Ова два доказа су 

неопходна јер се у пракси дешавало да накнадно достављање неопходних доказа сувише дуго 

траје, а Наручилац не сме губити време како би се уговор о јавној набавци закључио до краја 

године. 

 

Приликом измена конкурсне документације, биће сачињен и објављен текст измењене 

конкурсне документације.  

 

Комисија препоручује заинтересованим лицима да прегледају локацију како би разумели и 

узели у обзир специфичне околности у којима треба извести предметне радове. 

 

Комисија стоји на располагању свим заинтересованим лицима уколико су потребне додатне 

информације или појашњења. 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-24/2017    


