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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНМВ К 38/18, 

објављујемо одговоре на наведена питања. 

 

Питање 1:  

На којој локацији је предвиђено постављање бројача саобраћаја? Молимо вас да 

извршите измену конкурсне документације и да дефинишете тачну локацију и улицу, 

однoсно пут на коме се локација налази јер је то неопходно да би се одредила вредност 

понуде и да би понуђачи уопште могли да имају параметре потребне за давање 

конкретне понуде за изавођење грађевинских радова који су предвиђени конкурсном 

документацијом.  

 

Одговор 1: 

Локација предвиђена за постављање бројача саобраћаја је Карађорђев пут, пре 

железничке пруге Суботица-Сомбор, гледајући у смеру ка граничном прелазу Келебија. 

 

Питање 2:  

Да ли се локација на којој је предвиђено постављање бројача саобраћаја налази 

на државном путу? 

 

Одговор 2: 

Да, локација на којој је предвиђено постављање бројача саобраћаја се налази на 

траси државног пута у насељу. 

 

Питање 3:  

Пројектним задатком сте одредили да је неопходно да се израде 2 врсте 

саобраћајних пројеката. Уколико се локација на којој је потребно поставити бројач 

саобраћаја налази на државном путу, саобраћајне пројекте може да изради само онај 

понуђач који поседује важећу дозволу за израду ових пројеката односно решење 

П131С1 издато од стране надлежног министарства, а по основу члана 75, став 1, тачка 5 

Закона о јавним набавкама. Молимо вас да у складу са наведеним извршите измену 

конкурсне документације јер је неопходно да понуђач поседује тражену дозволу 

уколико се локација налази на државном путу. 

 

 

 



Одговор 3: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Питање 4:  

Пројектним задатком сте одредили да је неопходно да се израде 2 врсте 

саобраћајних пројеката, као и решење темеља који се користи за постављање стуба 

носача. Да би понуђач могао да врши израду пројеката мора да има ангажована лица са 

лиценцом 370 за саобраћајни пројекат, односно лице са лиценцом 310, 311, 312 или 

другом одговрајућом за израду пројектног решења темеља. Молимо вас да у складу са 

наведеним извршите измену конкурсне документације јер је неопходно да понуђач има 

одговарајући кадровски капацитет за реализацију предмета јавне набавке.  

 

Одговор 4: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу додатних 

услова за учешће у поступку јавне набавке.  

 

 

 

Напомена: Наручилац ће након наведених измена, у складу са ЗЈН, 

продужити рок за подношење понуда. 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


