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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

Одељење за планирање инвестиције и развој 

Број: VIII-02 404-45/2020 

Датум: 21.04.2020.год 

Б а р а ј е в о 

 

 

Предмет:  Одговори на питања  за ЈН бр. VIII-02 404-45/2020 – Рушење Дома културе  у 

Мељаку-  у складу са чланом 63. став 2.,3. и 4. ЗЈН-а. 

 

Питања: 

 
Сагледавањем тендерске документације, обиласком и премеравањем терена за радове на 

рушењу Дома културе у Мељаку, ГО Барајево Бр.VIII- -02 404-45/2020, дошло се до 

следећег: 

 

- Ширина објекта не одговара димензијама приказаним у предмеру и предрачуну 

(количина шута се увећава за више од 50% у односу на количину у предмеру) 
- Армирано-бетонски потпорни зид димензија 17,20 x 0,70 x 2,30 м који се налази на 

доњем делу објекта није урачунат у количине приказане у тендерској документацији. То се 
односи и на темељ поменутог зида. 

- Развијена површина крова је такође већа за око 80 м2 од оне предвиђене предмером, а у 
коме су површина крова у хоризонтали и површина крова под косином идентичне. 

 
Из свега горе наведеног поставља се питање на који начин це бити регулисани вишкови 

радова, с обзиром да је очигледно да ће исти премашити законом предвидјених 15%. 
Подсетимо да то нису непредвидђени радови, који могу да се регулишу Анексом уговора, 

већ позиције које се налазе у тендеру, али нису узете у обзир приликом израде предмера и 
предрачуна. 

 
Такође, пошто је обезбеђена депонија, потребна је информација да ли она задовољава 

критеријум из понуде, односно да ли се налази на раздаљини до 10 км од предметног 

објекта? 

 

Након изласка на терен и мерења количина стиче се утисак да је пројекат рушења урађен 

паушално, да објекат није детаљно премерен и да нису сагледане све позиције. Прескочене 

позиције носе преко 50% колицина предвидјених тендерском документацијом. Да ли ће се 

предмер и предрачун, с обзиром да је тендер одложен, мењати или це остати исте? 

 

 

Одговор:  

Поштовами, 

Наручилац  ће размотрити Ваше сугестије и констатације у наведемин питањима. 

Уколико се исте усвоје, урадиће се измена пројектно тех. док, односно предмера и 
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предрачуна, те истовремено и измена конкурсне документације односно обрасца 

структуре цене. 

Свакако ће рок за подношење понуда од 27.04.2020.године бити продужен у 

складу са законском регулативом. 


