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ПРЕДМЕТ: Питањa и одговори бр. 1 за јавну набавку услуге-Модернизација и 
                    реконструкција железничке пруге на деоници пруге Београд Центар- 
                    Стара Пазова-Нови Сад, геодетски радови, у отвореном поступку, са  
                    предлогом за закључивање оквирног споразума, набавка бр. 9/2019 
 
Питање 1:  
„На страни конкурсне документације 16/68 дат је опис услуге : Опис услуге Геодетски 
надзор у оквиру пројекта Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне 
пруге Београд Центар–Стара Пазова–Нови Сад. 2.1. Контрола оперативног полигона 
који мора бити израђен у складу са пројектом. 2.2. Контрола нултог (постојећег) 
стања терена пре почетка грађевинских радова. 2.3. Контрола изведених радова у 
свакој фази грађења предвиђеној пројектом. 2.4. Контрола праћења слегања 
изведених грађевинских радова. С обзиром да су геодетске услуге подељене у 4 
радње, занима нас да ли ће се плаћање услуга вршити по извршетку сваке радње 
понаособ или након завршетка свих радњи. На страни 33/68 је написано „10.1. 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Начин и рок плаћања: У складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17), наручилац ће извршити 
плаћање, одложено, у року од 45 дана од дана пријема привремене и окончане 
ситуације.“ Да ли се ово „привремене и окончане ситуације“ односи на једну од ове 
четири радње посебно или од свих радњи заједно. С обзиром да у обрасцу везаном 
за понуду са ценом дата је могућност уписивања само паушалне цене за две 
деонице, а не по радњама које се обављају.  
Како је ово набавка која подразумева ангажовање најмање 6 дипломираних 

инжењера геодезије, 4 тоталне станице, 4 ГНСС уређаја и 2 дигитална нивелира 

најмање 40 месеци, то су велики трошкови да се извођачу не изврши плаћање након 

сваке од 4 радње предвиђене описом услуге па нас занима како је то регулисано?“ 

 

Одговор 1:  Плаћање ће се вршити на основу извршене услуге, и то: 
привременом ситуацијом, за све извршене услуге на месечном нивоу, као и 
окончаном ситуацијом, по коначном обрачуну свих уговорених услуга. 
Детаљан начин плаћања биће дефинисан појединачним Уговором, закљученим 
у складу са Оквирним споразумом.              
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