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 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) достављамо вам  Одговор 1 
на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде у поступку јавне набавке мале вредности набавке услуга број 34/2018 – 
услуга израде пројекта (техничке документације) прикључка радне зоне у Новој 
Гајдобри на државни пут. 
 
 
ПИТАЊЕ 1:  
За кога је намештена јавна набавка? 
 
ОДГОВОР 1: 
Ови наводи потенцијалног понуђача не представљају додатне информације или 
појашњења која су у вези са припремањем понуде сходно одредбама члана 63. 
ЗЈН. 
 
 
ПИТАЊЕ 2:  
Не постоји разлика у бициклистичким стазама уз државни пут и било којим другим 
билицклистичким стазама. Овим сте ограничили конкуренцију. 
 
ОДГОВОР 2: 
У складу са чланом 4, став 1, тачка 5) важећег Закона о путевима, јавни пут 
обухвата тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе у путном земљишту, док се 
према одредбама става 3, члана 84, бициклистичке стазе могу изградити на захтев 
јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављање сагласности управљача 
државног пута. 
Пројектним задатком за ову јавну набавку, у тачки 3.2 конкурсне документације, је 
одређено да је предмет јавне набавке израда Техничке документације 
саобраћајних површина за прикључење радне зоне на државни пут II А реда број 
108 и израда Техничке документације за изградњу бициклистичке стазе дуж 
државног пута. 
Сходно одредбама члана 76. став 6. ЗЈН, Наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Обзиром да је предмет јавне набавке израда Техничке 
документације за изградњу бициклистичке стазе дуж државног пута, Наручилац 
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захтева од понуђача да докаже да је да је у последње 4 (четири) године (2014., 
2015., 2016. и 2017.) и у текућoj 2018. години до рока за подношење понуда 
израдио најмање 2 (два) пројекта бициклистичке стазе дуж деонице државног пута 
који су оверени од стране техничке контроле, што је у потпуности у логичкој вези 
са предметом јавне набавке. Поред тога, а обзиром на чињеницу да се одредбама 
члана 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, испуњеност услова доказује достављањем доказа 
уз понуду, као што су један или више доказа примерених предмету уговора, 
количини и намени, као и на чињеницу да је предмет овог уговора израда Техничке 
документације за изградњу бициклистичке стазе дуж државног пута, за чију је 
изградњу у складу са ставом 3, члана 84 важећег Закона о путевима потребно 
прибављање сагласности управљача државног пута, Наручилац је одлучио да ће 
признавати само ону техничку документацију за изградњу бициклистичке стазе, у 
којој је обрађена бициклистичка стаза дуж државног пута. 
Узимајући у обзир чињеницу да је по основу важећег Закона о путевима, одређена 
различита процедура за изградњу и израду техничке документације 
бициклистичких стаза које се налазе дуж државних путева у односу на оне које се 
не налазе дуж државних путева (било које друге бициклистичке стазе) за које није 
потребно прибавити сагласност управљача државних путева, Наручилац сматра 
да је поставио одговарајуће додатне услове који су у логичкој вези са предметом 
јавне набавке, који нису дискриминишући и којима није ограничена конкуренција, а 
у циљу одабира понуђача који има релизоване уговоре који су примерени 
предмету уговора, количини и намени, што је уједно гаранција за успешну и 
благовремену реализацију предмета ове јавне набавке. 
 
 
ПИТАЊЕ 3:  
Какве везе има да ли су геотехнички радови изведени за изградњу саобраћајних 
прикључака на државни пут који су одобрени од стране ревизионе комисије од 
геотехничких радова за било који други прикључак или саобраћајницу? И овим сте 
ограничили конкуренцију. 
 
ОДГОВОР 3: 
 
Чланом 133, став 1, тачка 14) важећег Закона о планирању и изградњи, као и 
чланом 134, одређено је правило да министарство надлежно за послове 
грађевинарства, односно орган аутономне покрајине, издаје грађевинску дозволу 
за изградњу државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних 
прикључака на ове путеве и граничних прелаза. Чланом 118 је дефинисано да се 
идејни пројекат израђује за потребе изградње објеката и извођења радова из 
члана 145. овог закона, као и за објекте из члана 133. овог закона, када подлеже 
стручној контроли од стране ревизионе комисије. 
Пројектним задатком за ову јавну набавку, у тачки 3.4.3 конкурсне документације, је 
одређена обавеза пројектанта да за потребе реализације предмета јавне набавке у 
делу израде Техничке документације саобраћајних површина за прикључење 
радне зоне на државни пут II А реда број 108 изврши израду Елабората о 
геомеханичким испитивањима, који треба да буде део Идејног пројекта који ће бити 



предмет ревизије коју ће извршити Ревизиона комисија формирана по осноову 
члана 131. важећег Закона о планирању и изградњи. 
Сходно одредбама члана 76. став 6. ЗЈН, Наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Обзиром да је за потребу реализације предмета јавне 
набавке у делу израде Техничке документације саобраћајних површина за 
прикључење радне зоне на државни пут II А реда број 108, предвиђена обавеза 
пројектанта да изврши израду Елабората о геомеханичким испитивањима који 
треба да буде део Идејног пројекта, Наручилац захтева од понуђача да докаже да 
има најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА са лиценцом број 391 који 
мора да има најмање 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант 
техничке документације из области пројектовања геотехничких и 
инжењерскогеолошких подлога за изградњу саобраћајних прикључака на државни 
пут (која је одобрена од стране ревизионе комисије) у последњe 4 (четири) године 
(2014., 2015., 2016. и 2017.) и у текућoj 2018. години до рока за подношење понуда, 
што је у потпуности у логичкој вези са предметом јавне набавке.  
Узимајући у обзир чињеницу да је за реализацију предмета овог уговора 
неопходна израда Елабората о геомеханичким испитивањима који треба да буде 
део Идејног пројекта и који мора да буде оверен од стране Ревизионе комисије, по 
основу важећег Закона о планирању и изградњи, Наручилац сматра да је поставио 
одговарајуће додатне услове који су у логичкој вези са предметом јавне набавке, 
који нису дискриминишући и којима није ограничена конкуренција, а у циљу 
одабира понуђача који има релизоване уговоре који су примерени предмету 
уговора, количини и намени, што је уједно гаранција за успешну и благовремену 
реализацију предмета ове јавне набавке. 
 
 
ПИТАЊЕ 4:  
Узели сте исте услове као за тендер у Суботици. Да ли је тај и овај тендер 
намештен за исту фирму? 
 
 
ОДГОВОР 4: 
Ови наводи потенцијалног понуђача не представљају додатне информације или 
појашњења која су у вези са припремањем понуде сходно одредбама члана 63. 
ЗЈН. 
Наручилац је сачинио конкурсну документацију у складу са својим потребама и 
предметом јавне набавке. 
 
 
                               Комисија за ЈН 
 


