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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-18-12/2020 
Дана: 5.6.2020. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно 
техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу објављује  
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 1.6.2020. године, у 15:28 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као 
наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда 
пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу (који је код 
наручиоца заведен под бројем IV-404-18-11/2020 дана 2.6.2020. године), који гласи:  
 
 

 

http://www.noviknezevac.rs
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Одговори: 
 
1.1. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заинтересованог лица, у делу који се 

односи на појашњење обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), односно важеће дозволе 
надлежног органа за вршење лабораторијских услуга, те ће у напомени бити јасно 
назначено како понуђач може испунити наведи услов. У том смислу биће извршена 
измена конкурсне документације. 

 
1.2. Наручилац је пројектни задатак и обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

одредио у складу са предметом јавне набавке и ефективним резултатима које жели 
постићи у реализацији уговора и у складу са тим наведени услов се не мења.  
Напомињемо да је Конкурсна документација у потпуности у складу са чланом 10. и 12. 
ЗЈН, као и у складу са свим осталим начелима јавних набавки које сва заинтересована 
лица морају имати у виду.  Обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције не може 
да се тумачи на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом 
лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, будући да је наручиочева обавеза да води 
рачуна о својим објективним потребама, односно врсти, намени и квалитету услуге коју 
набавља и у складу с тим поштује начела јавних набавки и све остале одредбе ЗЈН. 
Наручилац истиче да сачињавањем конкурсне документације на наведени начин, односно 
одређивањем свих обавезних услова за учешће у поступку, ни на који начин није 
ограничена конкуренција, како то заинтересовано лице истиче, притом, не наводећи ни 
један доказ у прилог своје тврдње. Наручилац посебно напомиње да аргументација 
заинтересованог лица не даје основ за закључак да је наручилац, одређивањем обавезног 
услова за учешће у поступку на описани начин учинио повреду чл. 10 и 12. ЗЈН, с 
обзиром на то да у захтеву за додатним појашњењима конкурсне документације није 
изнео конкретне чињенице нити доставио доказе у прилог изнетих тврдњи, нити је 
аргументовано указао у чему се конкретно састоји ограничење конкуренције од стране 
наручиоца приликом прописивања додатних услова, односно из ког конкретно разлога 
заинтересовано лице сматра да наведени услови непотребни за вршење предметне услуге, 
већ само уопштено износи своје мишљење. 
  
 Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040 

Овај опит служи да се утврди количина глиновитих честица у природном песковитом 
тлу. Обзиром на локацију предметног објекта сматрамо овај опит обавезним за 
прикупљање неопходних информација за израду квалитетне пројектне документације 
за објекат и приступне саобраћајнице. 

 
 Узимање узорака тла СРПС. УБ1.010 

Овим стандардом се утврђују поступци узимања узорака тла из истражних бушотина 
или јама који служе за испитивања физичких и механичких особина тла у 
геомеханичкој лабораторији што је између осталог предмет ове јавне набавке и 
неизоставан део поступка. Није тачна тврдња да за овај поступак има акредитована 
само једна лабораторија.  
 

 Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС  У.Б1.043 или АСТМ 
Д4429-09а 
Овим опитом се одређује  калифорнијски индекс носивости који се косристи за оцену 
и прорачун носивости тла, постељице или везаних слојева тла. Ови подаци су 
неопходни као директан улазни параметар прилоком израде пројектне документације  
за прорачун коловозне конструкције приступних саобраћајница које су предмет 
пројектне  документације. 
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 Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09 
Теренски тест за одређивање квалитета и носивости постојећег материјала на терену, 
што је улазни параметар за прорачун будућеих објеката као и утврђивање потреба за 
заменом постојећег материјала што директно утиче на израду пројектне 
документације. 
 

 Одређивање деформације и чвстоће тла помоћу оптерећења кружном плочом ДИН 
18134 
Овим опитом одрђује се модул деформације и модул реакције подлоге што су битни 
подаци за израду геомеханичког елабората и параметри који дају битне информације 
о постојећем стању на терену од кога је у директној зависности израда  адекватне и 
квалитетне пројектно техничке документације.  

 
2. Комисија за јавну набавку не уважава примедбу заинтересованог лица, односно сматра да 

је рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве 
понуде.   

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
бр.ЈН 1.2.11/2020 


