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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг 

број 01-404-40/2016 од  26.12.2016.године- „Извођење радова на санацији локалног пута на 

Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“  , сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ ПУТА НА 

ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА 

ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“ 

БР.ЈН 01-404-40/2016 

 

 

              Дана  02.02.2017.године примили смо мејлом  допис којим се тражe додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -„Извођење радова на санацији 

локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу 

„Норцев“ ,у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

 

               Питање 1.  „   На стр.  18-19 тендерске документације у оквиру техничког капацитета 

захтева се између осталог и: 

„* Да понуђач поседује: 

-  Асфалтнау базу у власништву или закупу, мин 100t/h укњижену, која је у претходне три 

 календарске године производила минимално по 15.000 тона асфалта сваке године удаљену до 70 

км од места извођења радова.“ 

               При чему се захтевају доле наведени докази: 

„4. Доказ за асфалтну базу:            

 -  Извод  из  листа  непокретности  (или  извод  из  земљишњих  књига)  и  употребну 

     дозволу             

 - Купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу са  наведеним  производним  капацитетом 

   асфалтне  базе            

 - Изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном материјалном и кривичном  

одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна  база 

технички    

   исправна и у функцији, као и да је у претходне три календарске године производила  минимално  

по  15.000  тона  асфалта  сваке  године              



 - Књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу, за претходне три године, из које се види  

количина  произведеног  асфалта  на  годишњем  нивоу              

 - Изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране 

одговорног лица и оверену печатом којом се доказује тражена удаљеност базе. Уз ову изјаву    

   приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем измереним  помоћу  

веб  сајта  www.maps.google.com              

 - Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за асфалтну базу 

доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе“ 

              Напомињемо Наручиоцу да је Техничким условима за грађење путева у Републици Србији 

дефинисано следеће: 

           „Превоз  врућих  битуменизираних  мешавина  је, по  правилу,  ограничен  на  највећу  

удаљеност од  100  км  и  најдуже  време  до  2  часа,  под условом  да  се  за  превоз  користи  

возило  са термо  товарним  сандуком.  У  супротном случају  удаљеност  превоза  адекватно 

заштићене  вруће  битуменизиране  мешавине  је ограничена  на  70  км  и  трајање  највише  1,5 

часа.“ 

 

            На основу горе наведеног, молимо Наручиоца да у складу са чл. 10 и чл. 12 Закона о јавним 

набавкама омогући испуњеност горе наведеног услова и понуђачима који поседују асфалтну базу 

на удаљености 70-100 км од места испоруке, при чему би испорука вруће асфалтне масе била у 

складу са техничким условима за грађење путева у Републици Србији тј. била би у трајању мањем 

од 1.5 часова што би понуђач доказао достављањем трасе пута са сајта www.мапс.гоогле.цом на 

коме би се видело потребно време трајања транспорта. 

 

         Такође вам достављамо мишљење Републичке комисије везано за одређивање удаљености 

асфалтне базе?  

 

 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „Извођење радова на санацији локалног пута на  

Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, доставља 

додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

 

           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:  

 За Наручиоца није прихватљив предлог заинтересованог лица и Конкурсна документација 

се у том делу неће мењати. 

Наиме, Комисија за јавну набавку радова на Извођењу радова на санацији локалног пута 

на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“ се 

приликом одређивања потребних минималних техничких капацитета такође руководила 

Техничким условима за грађење путева у Републици Србији. 

Конкурсном документацијом Комисија је предвидела да се подаци са интернет странице 

www.maps.google.com  користе за доказивање удаљености асфалтне базе од места 

извођења радова, а не као доказ за потребно време превоза. Напомињемо да наведена 

http://www.maps.google.com/
http://www.maps.google.com/


интернет страница не поседује опцију избора врсте друмског возила те да време путовања 

између два задата места рачуна за путничко возило, а не за теретно возило којим би се 

превозио материјал за уградњу. Чињеница да се радови изводе на гребену Фрушке горе у 

великој мери утиче на брзину кретања теретног возила на успону,  нарочито када је возило 

оптерећено теретом, при чему брзина кретања возила драстично опада услед чега се 

значајно продужава време потребно за превоз. 

Евентуалним уважавањем захтева заинтересованог лица, поставило би се као оправдано 

питање да ли је натовареним теретним возилима, са удаљености већом од 70 km могуће 

допремити асфлатну мешавину на место извођења радова у времену краћем од 1,5h, а да 

се при том одржи одговарајућа температура асфалтне мешавине без употребе термо 

товарних сандука. 

Сматрамо да овако постављен услов није, нити може бити дискриминаторски, те да истим 

нису повређена начела прописана чланом 10 и чланом 12. закона о јавним набавкама.  

 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

            Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

                                                                              Смиља Јоцић,ср 

                                                                                                    Мирјана Бабић, ср 

                                                                                                    Бранко Лукић, ср 

                                                                              Славко Бучко ,ср 

                                                                                                    Снежана Баста, ср    
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