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ВРШАЦ
ПРЕДМЕТ : Питања и одговори и пијашњења везана за јавну набавку бр. 404-98/2019-IV-09
„Избор приватног партнера и додела уговора за реализацију пројекта јавно - приватног
партнерства за изградњу и одржавање и обезбеђивање доступности дела локалне путне
инфраструктуре на територији града Вршца са јавним плаћањем"
Заинтересовани понуђач поставио је питања и тражио је следећа појашњења
ПИТАЊЕ бр. 1
Molimo naručioca za proveru da li na strani 97 konkursne dokumentacije nedostaje deo teksta ili
strana 97 ostaje bez teksta.
ПИТАЊЕ бр. 2
Konkursna dokumentacija ima dva priloga pod brojem 1 i to : Projektni zadataK (strane 98- 101) i
Prilog 1 - Spisak ulica i raspodela rizika (stane. 183-190). Molimo naručioca da izvrši usklađivanje
brojeva Priloga konkursne dokumentacije, obzirom da je Prilog 1

ПИТАЊЕ бр. 3
Na strani 190 konkursne dokumentacije, XX PRILOG 1 - SPISAK ULICA IRASPODELA
RIZIKA, predviđen je potpis Javnog partnera. Molimo naručioca za proveru da li je u pitanju
tehnička greška ili je potrebno da Prilog potpiše Javni partner.
ПИТАЊЕ бр. 4
Model ugovora član 20. Varijacije cene definiše:
Skupština Javnog tela će moći na zahtev Privatnog ili javnog partnera izmeniti jednične cene
radova na

održavanju putne infrastrukuture (redovno i zimsko održavanje) samo i isključivo na zahtev jedne
od ugovornih strana i samo i isključivo ukoliko zahtev za promenu bude posebno obrazložen i u
skladu sa promenom cena na malo, odnosno cene nafnih derivata, cene materijala, cene rada,
energije ili slično za više od 5 % na godišnjem nivou.
Strane su saglasne da tokom životnog veka Projekta (10 godina), Naknada za rekonstrukciju,
rehabilitaciju i izgradnju ne sme da varira, naročito ako je indeksirana u evrima, osim za iznos
inflacije u Evro zoni, prema podacima Evropske centralne banke, a ako je indeksirana u dinarima,
za iznos indeksa porasta potrošačkih cena prema podacima nadležnog zavoda za statistiku, a koji
služe za izračunavanje stope inflacije u Republici Srbiji.
Članom 46. stav 2 tačka 9 ) Zakona o javno-privatnom partnerstvu je predviđeno da javni partner,
između ostalog, uređuje i pitanja koje se odnose na naknadu privatnom partneru, bez obzira da li
se sastoji od tarifa ili naknada za obezbeđene objekte ili usluge, način i formulu za utvrđivanje,
periodično usklađivanje i prilagođavanje tih tarifa ili naknada, eventualne isplate koje javni
partner treba da izvrši privatnom partneru, što znači da bi javni ugovortrebalo da sadrži formulu za
usklađivanje i prilagođavanje naknade (cene). U konkretnom slučaju Model Ugovora ne sadrži
formulu za usklađivanja i prilagođavanje jediničnih cena.
Imajući u vidu napred navedeno može se zaključiti da Model javnog ugovora koji je sastavni deo
konkursne dokumentacije, a koji predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim
ponuđačem, ne sadrži sve elemente predviđene članom 46. Zakona o javno-privatnom partnerstvu
i koncesiji, te je iz tog razloga potrebno javni ugovor uskladiti sa važećim odredbama Zakona o
javno-privatnom partnerstvu.
ПИТАЊЕ бр. 5
Budući da se Cenovnik Grada Vršca na redovnom održavanju puteva, oslanja na Cenovnik Javnog
Preduzeća „Putevi Srbije“ koji je u primeni od 01.07.2019 godine, da li će se Cenovnik Grada
Vršca menjati kada i Cenovnik JP Putevi Srvije ili ne?
ПИТАЊЕ бр. 6
U stavu 6.2 Modela Ugovora je definisano da „Kompenzacioni događaji uključuju: .............. (3)
diskriminatorna ili specifična promena zakona..". Isto tako stav 19.2 Generalna promena propisa
podrazumeva ,,sve promene propisa koje nisu kvalifikovane kao diskriminatorne ili specifične
promene propisa.“
Molimo za pojašnjenje u odnosu na šta se definišu dikriminatorne promene propisa, obzirom na to
da iste nisu kao takve propisane pozitivnim zakonodavstvom, kao ni Modelom Ugovora o javnoprivatnom partnerstvu.

ПИТАЊЕ бр. 7
U članu 30. Modela Ugovora - Rešavanje sporova se navodi da „ U slučaju nesporazuma između
strana koji su tehničke prirode, predmet nesporazuma se prosleđuje na konačno rešavanje trećem
licu koga zajednički imenuju Izvršilac i Naručilac u roku od 15 dana..“. Isti termin ,,lzvršilac“ se
takođe pojavljuje i u Prilogu 6a koji se sastavni deo Ugovora.
Potencijalni ponuđač pretpostavlja da je Naručilac u celoj konkursnoj dokumentaciji pod pojmom
,,lzvršilac“ mislio na „Privatnog partnera“. U tom smislu, najljubaznije molimo za pojašnjenje.
ПИТАЊЕ бр. 8
Predsednik Republike Srbije, Narodna skupština i predsednik Vlade su dana 15.03.2020. godine
doneli Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, objavljenu u
„Službenom glasniku RS“ broj 29/2020, a na osnovu proglašenja pandemije COVID-19, tzv.
Korona virusa dana 11.03.2020. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije. Takođe,
shodno ustavnim odredbama ovakva odluka srpskih vlasti može trajati do 90 dana, a u zavisnosti
od daljeg odvijanja situacije, postoji mogućnost produženja važenja odluke za novih 90 dana.
Sledstveno tome je istovremeno preduzeto i niz mera u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti
ovog virusa, uključujući zatvaranje pojedinih graničnih prelaza i ograničenje i zabranu kretanja lica
na teritoriji Republike Srbije.
Kako gore navedeni slučaj nije regulisan Modelom Ugovora, tačnije nisu navedena postupanja
ugovornih strana u ovakvim situacijama, molimo Naručioca za dopunu i/ili izmenu Modela
Ugovora u tom delu, obzirom na to da ovakav slučaj uopšte nije regulisan odredbama člana 6.
Vreme otpočinjanja pružanja usluga i nepredviđeni događaji.
ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
На електронску адресу Наручиоца су у више наврата дана 23.03.2020. године пристигла
питања заинтересованог понуђача. Како је наручилац приликом последње измене конкурсне
документације објавио обавештење о продужењу рока за достављање понуда и одредио нови
рок а то је 27.03.2020. године Наручилац може само да констатује да су пристигла питања
неблаговремено упућена.
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама Заинтересовано лице може, у писаном
облику тражити од Наручиоца додане информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде.
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