
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
У вези објављенe јавне набавке за набавку услуга  - Услуге пројектантског 
надзора над реконструкцијом и доградњом постројења за прераду воде „Бресје“ у 
Суботинцу код Алексинца на територији општине Алексинац  заинтересовано лице 
је, дана 3.11.2017. године, у писаном облику тражило додатне информације и 
појашњења конкурсне документације,  
 
Питање 1:  

У конкурсној документацији у тачки 2. „Рок извршења уговорене обавезе“ као и у 
уговору, није дефинисана количина услуга које извршилац треба да пружи 
наручиоцу у року од минимум 12 месеци. С обзиром да није могуће унапред тачно 
дефинисати обим ангажовања пројектантског надзора током периода изградње, 
предлажемо да се уместо укупне цене која се нуди, понуда  дефинише према 
јединичним ценама за услуге надзора са следећом структуром: 

Врста 
услуга/трошкови 

Jeд. цена (дин) без 
ПДВ-а 

Инж/дан терен  

Инж/дан канцеларија  

Трошкови пута  

На тај начин би се Наручиоцу фактурисали само стварно извршене услуге 
пројектантског надзора а према понуђеним и прихваћеним јединичним ценама. 
Питање 2:  
У конкурсној документацији, у тачки 2. „Плаћање услуге вршиће се у 12 
месечних рата, с тим што ће се задња рата исплатити након завршетка свих 
радова на ППВ „Бресје“, односно испостављања окончане и оверене 
ситуације за извођење радова од стране Извођача радова“ није јасан начин 
плаћања последње рате. Сматрамо да задња рата плаћања услуга пројектантског 
надзора не треба да буде у вези са испоствљањем окончане и оверене ситуације 
за извођење од стране Извођача јер пројектантски надзор није у потпуности у 
директној вези са Ивођачем и његовом наплатом већ са реалним ангажовањем од 
стране Наручиоца.  У пракси је окончана ситуација коју Извођачи испостављају 
често предмет спорова и усаглашавања са Инвеститором и његовим Стручним 
надзором, а не пројектантским надзором.    



Да ли ова ставка у конкурсној документацији и уговору може да се измени односно 
изостави условљеност са извођачем радова и његовом наплатом већ да буде 
везана за престанак реалне потребе Инвеститора за пројектанстким надзором? 
 
 
ОДГОВОР: 
У складу са Вашим питањима биће извршена измена конкурсне 
документације и иста ће бити објављена на Порталу Јавних набавки и такође 
биће продужен рок за доставу понуда. 
 
 
 
 КОМИСИЈА 


