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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности услугe - Контролни специјалистички преглед 

Панчевачког моста у км 5+270, пруге Београд Центар-Панчево главна-Вршац-

државна граница Л=1065m са извештајем о стању моста, набавка број 83/19 

  

 Питања и одговори бр. 1 

 
     

1. Питање: 

 

„Техничке спецификације, решеткаста челична конструкција(ст.4) 

У делу: Обим прегледа, наведено је како се врши преглед и који су елементи предвиђени 

прегледом.  

Желимо да Вас подсетимо да су штапови главног носача формирани од сандучастих 

пресека. Преглед моста извршен је 2006 године, урађен је пројекат санације на основу 

које је урађена делимична санација и АКЗ. Као што Вам је познато АКЗ је вршен и 

унутар сандука доњег појаса главног носача. У делу конкурсне документације која се 

односи на "Извештај о прегледу моста" дат је саджај и њиме се тражи "Стање 

премаза и евентуална појава корозије конструкције". 

Молимо Вас да нам одговорите да ли се преглед односи и на стање АКЗ-а унутар 

сандука доњег појаса главног носача и осталих штапова сандучастог попречног пресека 

главног носача.“ 

 

 Одговор: 

Не, преглед се не односи на преглед стања АКЗ унутар сандука доњег појаса главног 

носача и осталих штапова сандучастог попречног пресека главног носача. 

 

2. Питање: 
 

„V. Услови за учешће у поступку ЈН из чл. 75 и 76. Закона о ЈН и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова(ст.6) 

У делу: Обавезни услови под бр. 4   наведена је  Лиценца П141Г2,  у делу који се односи 

на начин доказивања наведена је Лиценца П142Г1.  

Молимо Вас да извршите корекцију Тендерске документације у делу обавезних Услова и 

наведете Лиценцу  П142Г1. Овом Лиценцом су обухваћени пројекти Грађевинских 

конструкција за објекте на  јавним железничким инфраструктурама са прикључцима 

(мостови)-П142Г1.“ 

 

Одговор: 

 

Хвала на указаној грешци. Следи исправка конкурсне документације. 



 

 

3. Питање: 

 

 „Уговор о извршењу услуге 

Контролни специјалистички преглед Панчевачког моста 

 Модел уговора, за Наручиоца посла на страни 23 и 27 дата су различита имена  

заступника. 

 Модел уговора,Члан 1, алинеа 3, према усвојеној понуди Извршиоца уписана је година 

2019. 

Молимо Вас да извршите корекцију Модела уговора.“ 
 

Одговор: 

 

Хвала на указаној грешци. Следи исправка модела уговора. 

 

4. Питање: 

 

„Уговор о извршењу услуге 

Контролни специјалистички преглед Панчевачког моста 

У делу Обавезе Извршиоца, Члан 7(стр.27), под квалитетно обављеним послом 

наручилац подразумева: 

1) Да је контролни специјалистички преглед са Извештајем о стању моста извршен у 

складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/2009,81/2009-

испр.,64/2011-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и правилником о техничким условима и 

одржавању доњег строја железничких пруга. 

 Наведени Закон о планирању и изградњи треба допунити са 31/2019 и 37/2019 

важећег Закону о планирању и изградњи. 

 Наведен је правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких 

пруга. Да ли сте мислили на правилник о техничким условима и одржавању доњег строја 

железничких пруга("Службени гласник РС ", бр.39/2016 и 74/2016)“ 

 

Одговор: 

 Конкурсна документација ће бити допуњена према предлогу  Понуђача. 

 Специјалистички преглед треба вршити према поглављу III Конкурсне документације. 

Следи исправка модела уговора. 

 

5. Питање: 

 

„Контролни специјалистички преглед Панчевачког моста 

У делу Обавезе Извршиоца, Члан 7(стр.27), под квалитетно обављеним послом 

наручилац наводи правилник о техничким условима и одржавању доњег строја 

железничких пруга. 

Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга у делу: 

Специјални прегледи, Члан 81 дефинише кад се и под којим условима врши преглед и 

испитивање. 

Молимо Вас да нам одговорите да ли ће се по  Члану 81 наведеног Правилника вршити 

овај "Специјалистички преглед моста".    

 

Одговор: 

Специјалистички преглед не треба вршити према члану 81. Правилника,  већ извршити 

према поглављу III Конкурсне документације. Следи исправка модела уговора. 

         


