
 
Предмет: додатна питања или појашњење бр.1 у вези са припремањем понуде за јавну набавку 
која ће се спровести у  отвореном  поступку јавне набавке    услуга –   Израда пројектно техничке 
документације за изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад 
– Београд  ,  ред бр. ЈН ОП 1.2.1./2018 

 
Дана 02.11.2018. године примили смо e-mai Захтев којим заинтересовано лице тражи 

додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга –  Израда пројектно 
техничке документације за изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута II реда број 100, 
Нови Сад – Београд ,  ред. бр. ЈН ОП 1.2.1./2018 
 
 
             Питање гласи: 
 

Обзиром да су захтеви у погледу пословног и кадровског капацитета дати веома 
усмеравајуће, тј. да се као референце траже искључиво референце које се односе на пројекте 
„бициклистичких стаза које се налазе на званичној бициклистичкој рути“ молимо Вас за додатне 
информације за ЈН ОП 1.2.1./2018. 

У Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова у ставу 2. Члан 11. Стоји „Конкурсна 
документација садржи и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, ако је испуњавање тих услова 
неопходно за оцену способности понуђача или подносиоца пријаве, за извршење одређеног 
уговора о јавној набавци“ 

Како су тражени услови и ниво сложености пројектовања тражене документације на нивоу 
који је испод нивоа сложености пројектовања нпр. државних путева, као  и да се траже лиценце 
P131G2 и P131S1 које су лиценце за саобраћајнице за државне путеве  првог и другог реда, путне 
објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе које не ограничавају да се 
могу пројектовати само бициклистичке стазе већ и саобраћајнице далеко већег нивоа сложености,  
испуњавање конкретног услова  за искључиво пројектовање „бициклистичких стаза на званичној 
рути“ не може бити услов неопходан за оцену способности понуђача за извршење предмета јавне 
набавке. Оне могу бити постављане као минималан услов, али све референце веће сложености од 
пројектовања „бициклистичких стаза на званичној рути“ могу доказати способност понуђача за 
извршење овог уговора. 

Није спорно да понуђач може да докаже да је способан да изврши уговор референцама за 
бициклистичке стазе, али постоје и друге референце којима је могуће доказати способност за 
извршење уговора. 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрaјински секретaријaт зa 
привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
 Т: +381 21 487 46 10  F: +381 21 557 001 
 www. spriv.vojvodina.gov. rs 
 

 Број: 144-404-86/ 2018-04-06 Датум: 05.11. 2018.године 
 
 
 



    На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације: 

 
  Према члану 4. важећег Закона о путевима, јавни пут, између осталог, обухвата тротоаре, 
пешачке и бициклистичке стазе у путном земљишту. Важећим Законом о планирању и изградњи 
(члан 133, став 1, тачка 14 и члан 134.) је дефинисано да грађевинску дозволу за изградњу 
државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве и 
граничних прелаза, издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства, односно орган 
аутономне Покрајине уколико се објекат налази на њеној територији.  
  У складу са чланом 126 важећег Закона о планирању и изградњи, техничку документацију 
за изградњу објеката, за које грађевинску дозволу издаје Министарство надлежно за послове 
грађевинарства, односно надлежни орган аутономне Покрајине, може да израђује привредно 
друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке 
документације, односно оно које поседује одговарајућу лиценце (у конкретном случају решења 
П131Г2 и П131С1). 
  Предмет јавне набавке је израда техничке документације за изградњу бициклистичких 
стаза у зони државног пута IIа реда бр. 100, на деоници Нови Сад – Београд, што је одређено у 
техничкој спецификацији (пројектном задатку) датој у оквиру конкурсне документације за 
предметну јавну набаку. Бициклистичка стаза се налази на траси званичне бициклистичке руте, 
део је планиране „алтернативе“ међународне бициклистичке руте EuroVelo 6, на делу између 
Београда и Новог Сада и планирана је уз трасу државног пута IIА реда бр. 100, како на деловима 
државног пута ван насељених места, тако и на проласцима државног пута кроз насељена места.  
  Обзиром на наведене чињенице, а пре свега што се планирана бициклистичка стаза 
простире дуж државног пута, као и да је за њену изградњу према ставу 3, члана 84. потребно 
претходно прибављање сагласности управљача државног пута, Наручилац је у конкурсној 
документацији предвидео обавезу понуђача да поседује важећу лиценцу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, што су у овом случају решења П131Г2 и 
П131С1 која издаје надлежно министарство.  
  Пројектовање путева може али не мора да обухвати бициклистичке стазе(што је и није 
рађено у великом броју случајева пројектовња путева), док израда техничке документације за 
државне путеве најчешће не обухвата пројектовање бициклистичких стаза.  
  Пројектовање аутопута или државног пута у оквиру ког није урађено решење 
бициклистичких стаза, не може бити у вези са реализацијом предмета ове јавне набавке, и 
сматармо да изарада пројекта бициклистиче стазе по обиму и сложености израде, ништа мање  
сложена од други видова пројектовања у овој области. 
  Такође, списак правних субјекта који поседују тражене лиценце налазе се на званичном 
списку на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и из кога се види да 
постоји велики број правних субјеката који поседују тражене лицене, које су у овом случају, 
с'обзиром на предмет јавне набавке и сложености предмета јавне набавке потребне ради 
квалитетне и успешне реализације предмета јавне набавке. 
  Наручилац према члану 76. став 6. важећег Закона о јавним набавкама, одређује услове за 
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке.  
  Како је предмет јавне набавке израда Техничке документације за изградњу 
бициклистичких стаза у зони државног пута IIа реда бр. 100, на деоници Нови Сад – Београд, 
Наручилац захтева од понуђача да докаже да је израдио пројекте који се односе на 
бициклистичке стазе, што је у потпуности у логичкој вези са предметом јавне набавке, што је 



примерено предмету уговора, његовој количини и намени и што уједно представља гаранцију за 
успешну и благовремену реализацију предмета ове јавне набавке. 
  Из свега горе наведеног Научилац остаје при наводима из конкурсне документације. 
 
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/12, 
14/15 и 68/15),) Наручилац доставља одговор у писаном облику заинтересованом лицу и 
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца www.spriv.vojvodina.gov.rs                                                                                                                   
                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                              Комисијa за јавну набавку            

 


