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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-306/2020 

Број ЈН К 36/20 

Дана: 17.08.2020. 

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 ЈН К 36/20, 

објављујемо одговор на наведено питање. 

 

1. Питање  

Партија 1 

Пројектним задатком се тражи техничко регулисање саобраћаја на Тргу Јакаба и  

Комора и Тргу Синагоге у удужини око 400м. У питању је градски трг, насељска 

саобраћајница. 

Као доказ се траже пројекти техничког регулисања саобраћаја за цела насеља или за  

деонице општинских или државних путева. 

За трг од 400м дужине тражите референце за цело насеље или референце за пројекте  

саобраћаја и саобраћајне сигнализације на општинским путевима и државним  

путевима, а у питању је насељска саобраћајница. 

Сматрамо да овај услов није примерен предмету јавне набавке и да је потребно да  

уместо њега стоји да су довољне референце пројеката саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације за улице. 

 

1. Одговор 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

2. Питање 

Партија 2 

Предмет пројектног задатка је пројекат саобраћајне сигнализације дуж Сомборског  

пута. Обзиром да је Сомборски пут део државног пута ИБ-11, у условима није 

тражено да фирма поседује П131С1, а то је неопходно. 

Такође не постоје подаци о дужини дела који се  пројектује јер то утиче на  

формирање цене. 

Сматрамо да је потребно као услов додати лиценцу П131С1 коју издаје Министарство  

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за пројекте саобраћаја и саобраћајне  

сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне 

прикључке, на ове путеве и граничне прелазе. 

Потребно је објавити податак о дужини дела који се пројектује. 
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2. Одговор 

Према важећем Референтном систему државних путева Републике Србије, 

Сомборски пут више није део државног пута, тако да наведена лиценца не може 

бити обавезан услов за учешће. Међутим, пројектним задатком је захтевано да се 

пројекат уради на детаљним инжењерским геодетским подлогама (катастарско 

топографски план) које израђује пројектант, те ће се у складу са наведним  

извршити измена обавезних услова за учешће датих у конкурсној документацији. 

Дужина дела који се пројектује је дуж пијаце „Бувљак“. 
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