
 
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације за изградњу 
бициклистичких стаза у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад – Београд ЈН ОП 1.2.1./2018                                                         

 
 

             Поводом захтева за додатним информацијама и појашњењем, а у вези са припремањем 
понуде у предметном поступку јавне набавке, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо следеће додатно појашњење: 
 

Питање бр.1: 
 
У одговору на питање бр. 144-404-86/2018-04-07 од 07.11.2018. године Наручилац је 

одговорио:“ Наручилац је става да без обзира на захтеве и сложеност израде пројеката који се 
односе на различите елемента јавног пута, не може прихватити пројекте који нису обухватили 
израду решења бициклистичких стаза и који их нису разматрали, јер не постоји гаранција да ће 
понуђач који нема искуство и изради пројеката који су у логичкој вези са предметом јавне набавке 
(израда пројекта бициклистичке стазе), успети да оконча процедуру дефинисану Законом о 
путевима и успети да прибви сагласност управљача државног пута која је неопходна за 
реализацију предмета јавне набавке“. 

 
1.Молимо Вас да потврдите да је Наручилац става да доводи у питање способност 

пројектанта који је пројектовао више од 60 км државних путева да пројектује 60 км бициклистичке 
стазе поред државног пута и је Наручилац става да изражава сумњу ће пројектант са таквим 
референцама успети да оконча процедуру дефинисану Законом о путевима и успети да прибави 
сагласност управљача државног пута која је неопходна за реализацију предмета јавне набавке“? 

 
Сматрамо да се траженим референцама не може на овај начин ограничити конкуренција за 

ову ЈН  јер би сличан пример могао да се користи о код других ЈН где би конкуренција могла да се 
ограничи тако што би Нручилац могао да тражи да пројектант има референце само за путеве који 
имају леве кривине и доводио у питање способност пројектанта да пројектује леву кривину 
уколико је референца са десном кривином или да Наручилац може да ограничи конкуренцију 
тиме што би тражио само референце трокраких раскрсница доводећи у питање способност 
пројектанта да испројектује трокраку раскрсницу уколико је раније пројектовао четворокраке, 
одређену дебљину и  врсту слојева коловозне конструкције, тачно одређене попречне и подужне 
нагибе, радијусе кривина, да путна парцела има одређену ширину и слично. 
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Како је и сам Наручилац констатовао да сходно члану 4. Закона о путевима бициклистичка 
стаза представља један од елемената јавног пута она се не може на овај начин одвојити и 
ограничити конкуренција јер би том логиком било којим од 10 елемената јавног пута из члана 4  
могла опграничити конкуренција.Како је Наручиац дужан и да постави услове тако да обезбеди 
конкуренцију у свакој ЈН још једном најљубазније молимо Наручиоца да преиспита услове који су 
постављени за учествовање у овој јавној набавци и да се омогући конкуренција и у овој јавној 
набавци. 
 

Одговор Наручиоца: 
 
Наручилац остаје при наводима из Конкурсне документације и неће вршити измену 

Конкурсне документације. 
   
    

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


