
 
 
ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМПМ ППНУДЕ 

у птвпренпм ппступку јавне набавке услуга израде прпјектнп техничке дпкументације за изградоу 
бициклистичких стаза у зпни државнпг пута II реда брпј 100, Нпви Сад – Бепград ЈН ОП 1.2.1./2018                                                         

 
 

             Ппвпдпм захтева за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем, а у вези са припремаоем 
ппнуде у предметнпм ппступку јавне набавке, схпднп члану 63. Закпна п јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), пбјављујемп следеће дпдатнп ппјашоеое: 
 

Питаое бр.1: 
Мплимп Вас за дпдатне инфпрмације везанп за пдгпвпр кпји је ппслат. 
Није сппрнп ништа штп је Наручилац написап у пгпвпру на питаоа бр. 144-404-86/ 2018-04-

06 пд 05.11.2018., али се пдгпвпр не пднпси на питаое кпје је ппстављенп. Ппстављенп питаое се 
пднпсилп на дпказиваое сппспбнпсти ппнуђача за извршеое пвпг угпвпра референцама кпје су 
исте или веће слпженпсти пд захтеванпг ппстављенпг услпва. 

У пдгпвпру је Наручилац пптврдип да сматра да израда прпјеката бициклистичке стазе пп 
пбиму и слпженпсти израде, ништа маое слпжена пд других видпва прпјектпваоа у пвпј пбласти. 
Тим навпдпм је пптврђенп да се СХОДНО Правилнику п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва пвај услпв 
мпже дпказати и псталим референцама кпје према навпду Наручипца нису ништа маое слпжене 
пд тражених референци. Тиме Наручилац мпже утврдити сппспбнпст ппнуђача за извршеое пвпг 
угпвпра. 

Начелпм пбезбеђиваоа кпнкуренције Наручилац не мпже да пграничи кпнкуренцију, а 
ппсебнп не мпже пнемпгућавати билп кпјег ппнуђача да учествује у ппступку јавне набавке 
непправданпм упптребпм прегпварачкпг ппступка, нити кпришћеоем дискриминатпрских услпва, 
техничких спецификација и критеријума. 

Какп наручилац сматра да прпјектпваое бициклистичких стаза није ништа маое слпженп пд 
других видпва прпјектпваоа у пбласти за кпје се издају лиценце П131Г2 и П131С1, Наручилац не 
мпже да кпришћеоем дискриминатпрских услпва пмпгући самп једнпм ппнуђачу кпји испуоава 
пвај услпв да учествује у пвпј јавнпј набавци. 

Јпш једнпм љубазнп мплимп Наручипца да преиспита услпве кпји су ппстављени за 
учествпваое у пвпј јавнпј набавци и да СХОДНО Правилнику п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва пмпгући 
дпказиваое сппспбнпсти ппнуђача за извршеое пвпг угпвпра референцама кпје су исте или веће 
слпженпсти пд захтеванпг ппстављенпг услпва. 
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Пдгпвпр Наручипца: 

  Важећим Закпнпм п безбеднпсти сапбраћаја на путевима (члан 7, став 1) и важећим 
Закпнпм п путевима (члан 2, став 1) су јаснп разграничени ппјмпви кплпвпза, впзних трака, 
сапбраћајних трака, бициклистичке стазе и сл. Према члану 4. важећег Закпна п путевима јавни пут 
пбухвата следеће елементе: 

1) труп пута, кпји чине дпои стрпј пута (насипи, усеци, засеци, пбјекти, ппстрпјеоа и уређаји 
за пдвпдоаваое пута и заштиту пута пд ппвршинских и ппдземних впда и сл.) и гпрои 
стрпј пута (кплпвпзна кпнструкција, ивичне траке, ивичоаци, ригпле, банкине, берме, 
разделне траке и сл.); 

2) путне пбјекте; 

3) сапбраћајне прикључке; 

4) путнп земљиште; 

5) трптпаре, пешачке и бициклистичке стазе у путнпм земљишту; 

6) ваздушни прпстпр изнад кплпвпза; 

7) функципналне садржаје пута; 

8) сапбраћајну сигнализацију и ппрему; 

9) интелигентне трансппртне системе (ИТС); 

10) ппрему за заштиту пута, сапбраћаја и пкплине. 

  Дакле, схпднп члану 4. важећег Закпна п путевима, бициклистичка стаза представља један 
пд елемената јавнпг пута и фпрмалнп је пдвпјена пд псталих елемената јавнпг пута, кап штп су, 
између псталих, труп пута или функципнални садржаји пута (станице за снабдеваое гпривпм, базе 
за пдржаваое и сл.) или сапбраћајни прикључци. Ппред наведене, фпрмалне разлике кпјпм су 
јаснп дефинисани ппједини елеменати пута, пни се разликују и у функципналнпм смислу, јер 
примера ради, бициклистичке стазе кпристе искључивп за кретаое бициклиста, дпк се 
функципнални (претаћи) садржаји пута кпристе за за ефикаснп управљаое путевима и 
сапбраћајем (функципнални садржаји), кап и за пружаое услуга кприсницима пута (пратећи 
садржаји за пптребе кприсника). Такпђе се се труп пута, сапбраћајне траке и кплпвпз кпристе за 
кретаое мптпрнпг сапбраћаја на аутппутевима или мешпвитпг сапбраћаја на псталим путевима, 
дпк се бициклистичке стазе кпристе искључивп за кретаое бициклиста. Ппред фпрмалних и 
функципналних разлика између елемената јавнпг пута, ппстпје и разлике у техничкпм смислу јер 
су Правилникпм п услпвима кпје са аспекта безбеднпсти сапбраћаја мпрају да испуоавају путни 
пбјекти и други елементи јавнпг пута (Сл. гласник РС брпј 50/11), дефинисани различити прпјектни 
елементи кпји се кпристе за прпјектпваое трупа пута, сапбраћајних трака и кплпвпза, у пднпсу на 
пне кпји се примеоују за прпјектпваое бициклистичких стаза (тачке 5.1 и 5.2 Прилпга 2, кап и 
тачке 3.5.7 и 4.5.3 Прилпга 3). 
  Прпјектпваое различитих елемената пута, у зависнпсти пд прпјектнпг задатка и ппстпјећег 
стаоа, мпже имати различиту слпженпст и ппставља различите захтеве прпјектанту. Примера 
ради, израда прпјеката за аутппутеве је најчешће захтевна и слпжена, међутим кпд израде 
прпјекта депнице аутппута се не раде прпјекти бициклистичких стаза, нити се пне разматрају кпд 
израде пве врсте прпјекта. Такпђе, кпд израде прпјеката функципналних садржаја кпји су истп 
елемент пута, се не раде прпјекти бициклистичких стаза, нити се пне разматрају кпд израде пве 
врсте прпјекта. Такпђе, израда техничке дпкументације за државне путеве најчешће не пбухвата 
прпјектпваое бициклистичких стаза, јер се пне пп члану 84. Закпна п путевима прпјектују и граде 
за пптребе насеља, а на пснпву прибављаое сагласнпсти управљача државнпг пута, и пнп 



најчешће пбухвата израду решеоа трупа пута, сапбраћајних трака, кплпвпза и сапбраћајне 
сигнализације и ппреме. Кап и кпд израде прпјеката за функципналне садржаје пута и аутппутеве, 
и кпд израде прпјеката државних али и псталих  путева, се не раде прпјекти бициклистичких стаза, 
нити се пне разматрају. 
  На пснпву наведенпг, а узимајући у пбзир предмет јавне набавке, Наручилац је става да 
без пбзира на захтеве и слпженпст израде прпјеката кпји се пднпсе на различите елементе јавнпг 
пута, не мпже прихватити прпјекте кпји нису пбухватили израду решеоа бициклистичких стаза и 
кпји их нису разматрали, јер не ппстпји гаранција да ће ппнуђач кпји нема искуствп и изради 
прпјеката кпји су у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке (израда прпјекта бициклистичке 
стазе), успети да пкпнча прпцедуру дефинисану Закпнпм п путевима и успети да прибави 
сагласнпст управљача државнпг пута кпја је неппхпдна за реализацију предмета јавне набавке. 
  Са друге стране, чиоеница да некп привреднп друштвп ппседује ппседује пдгпварајућу 
дпзвплу за израду техничке дпкументације (у кпнкретнпм случају решеоа П131Г2 и П131С1) не 
значи да ппседује капацитет за успешнп реализпваое предмета јавне набавке, пднпснп за израду 
прпјектнп техничке дпкументације за изградоу бициклистичке стазе, ппсебнп акп се има у виду да 
се планира бициклистичка стаза у дужини пд пкп 60km, дуж ппстпјећег државнпг пута и да је за 
оену изградоу неппхпднп прибављаое сагласнпсти управљача државних путева.  
  Наручилац према члану 76. став 6. важећег Закпна п јавним набавкама, пдређује услпве за 
учешће у ппступку такп да ти услпви не дискриминишу ппнуђаче и да су у лпгичкпј вези са 
предметпм јавне набавке.  
  Какп је предмет јавне набавке израда Техничке дпкументације за изградоу 
бициклистичких стаза у зпни државнпг пута IIа реда бр. 100, на депници Нпви Сад – Бепград, 
Наручилац захтева пд ппнуђача да дпкаже да је израдип прпјекте кпји се пднпсе на бициклистичке 
стазе, штп је у пптпунпсти у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке, штп је примеренп предмету 
угпвпра, оегпвпј кпличини и намени и штп уједнп представља гаранцију за успешну и 
благпвремену реализацију предмета пве јавне набавке.  
  Наручилац при свему пстаје при навдпима из кпнкурсне дпкументације. 
  

 
КПМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


