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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку мале вредности услуге 

услуга геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице 
Распутницa  „Г“ - Раковица - Ресник, набавка број 77/2017 

Питање 1:  
„…Геодетско праћење изградње или реконструкције објеката, подразумева 
координацију радова са извођачем радова од кога у многоме зависи динамика 
реализације и рок за завршетак предметних радова из јавне набавке. Почетак сваког 
рада директно зависи од реализације извођача, што наводи на закључак да ће се 
радити етапно у договору са извођачем радова. 
Да ли је неопходно да геодетски тим од 4 човека (1+1+2) константно дежура на 
градилишту и прати извођача, или може у договору с њим у зависности од потребе 
градилишта, да реализује своје обавезе етапно у договору са извођачем?“ 
 

Одговор 1: 
Геодетски тим ће, у договору са Надзорним органом Наручиоца, вршити услуге 
геодетских мерења у фазама када је то неопходно, у складу са динамиком 
извођења радова. 
 

Питање 2: 
Плаћање је предвиђено да буде по испостављању привремене ситуације – по 
одрађеног једног дела посла, при чему је у тендеру дата само могућност давања 
само једне цене – укупне.  У обрасцу структуре цена се помиње јединична цена – 
при чему није прецизирана ( по месецу, по километру, по врсти посла – контрола 
мреже, обележавање трасе, снимање изведеног стања) 
Да ли се ситуација за плаћање наручиоцу испоставља само једном на крају 
завршетка свих радова или она може да се испоставља једном месечно или једном у 
15 дана, и односу на шта?  
 

Одговор 2: 
Како је моделом уговора прецизирано, Извршилац услуге доставља Наручиоцу 
на плаћање привремену ситуације за извршене услуге у току календарског 
месеца, а по реализацији комплетне услуге, доставља окончану ситуацију. 

 
 

Комисија за јавну набавку 
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