
 
       
 

 
Број 404-108/4 од 24.03.2018.године 

 

 

          ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ   ПОСТАВИЛИ СУ  СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 

    
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр404-108 
 
Dodatnim uslovima su odredjeni uslovi koji su od minimalnog znacaja za izvrsenje usluge 
(poslovni prostor, ploter, racunar i skener) dok ne postoji ni jedan uslov koji bi morao da 
stoji, a koji se tice projektnog zadatka.  
  
Одговор на поставено питање: Додатни услови су дати конкурсном документацијом,није 

битно да ли су садржани у пројектном задатку или су као додатни сулови јер сам пројектни 

задатак је саставни део кокурсне документације. 

 

Sugestija je da se uslovi izmene tako da imaju veze sa predmetom javne navbavke - da se 
stave inzenjeri sa licencama 313/314, 312/315/318, 370.  
 
Одговор на поставено питање:Самим обавезним условом  Лиценцом  коју издаје 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за пројектовање објектата 

нискоградње прецизиран је минималан број грађевинских и саобраћајним изњињера који 

мора да поседује понуђач како бих поседовао поменуту лиценцу. 

 

U projektnom zadatku pise da se resavaju i prikljuci na drzavni put IB26. Zbog toga su 
obavezne licence P131G2 i P131S1 kao i licenca RGZa, a ponudjac mora i da ima 
minimum 2 zaposlena sa licencama 312/315/318 i licencom 370. 
Одговор на поставено питање: Самим обавезним условом  Лиценцом  коју издаје 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за пројектовање објектата 

нискоградње прецизиран је минималан број грађевинских и саобраћајним изњињера који 

мора да поседује понуђач како бих поседовао поменуту лиценцу. 
 
U projektnom zadatku na kraju pise da ponudjac za svaku ulicu iz projektnog zadatka 
dostavi cenu na svom memorandumu. U projektnom zadatku ne mogu da se daju uslovi 
za ucesce na tenderu i obaveze iz projektnog zadatka proizilaze tek po potpisivanju 
ugovora. Dakle, ovo treba prebaciti ili u dodatne uslove ili izbaciti iz projektnog zadatka.  
 
Одговор на поставено питање:Понуђач треба да да цену за сваку улицу посебно,није битно 

да ли је она наведена у пројектном задатку или која је посебно назначена.Такође није тачна 

поменута тврдња је је пројектни задатак основ за давање понуде. 



Ko obezbedjuje geodetske podloge? Katastarska podloga? Da li postoji katastar 
podzemnih vodova? 
Одговор на поставено питање:Геотетске подлоге обезбеђује понуђач.Постоји делимични 

катастар подземних водова. 
U dokazivanju uslova pise da se obavezni i dodatni uslovi ispunjavaju izjavom.  
 
Uslovi koji su dati moze da ispuni fotokopirnica, banka, osiguravajuce drustvo i 
vecina kancelarija koje mogu da nemaju veze sa predmetom javne nabavke pa se ovom 
prilikom koristi mogucnost iz zakona o javnim nabavkama da se naruciocu da sugestija u 
vezi nabavke kako bi se dobio prihvatljiv proizvod. 
Одговор на поставено питање:Није тачна ваша констатција јер „fotokopirnica, banka, 
osiguravajuce drustvo i vecina kancelarija koje“ непоседује Лиценцом  коју издаје 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за пројектовање објектата 

нискоградње 
Takodje narucilac ne moze da trazi da narucilac ima poslovni prostor jer prema ostalim 
zakonima pravna lica koja se bave projektovanjem ne moraju da imaju poslovni prostor.  
Одговор на поставено питање:Пословни простор понуђача дат је као услов и он се 

потврђује изјавом.У току регистрације предузећа је наведено где је седиште и пословни 

простор предузећа 
Kako je tender objavljen u cetvrtak 22.03.2018. godine, rok za predaju ponuda je 
30.03.2018., a rok za odgovor na pitanja 3 dana od dana postavljanja pitanja, pitanja 
su postavljena 22.03.2018. u 12.15 potrebno je da se na pitanja odgovori do 25.03.2018. 
godine do 12.15. 
Одговор на поставено питање: Одговор ће бити дат у Законом предвиђеном року 

 
1. Ko je u obavezi da obezbedi podloge ( da li je izvođač u obavezi izvršiti geodetsko 

snimanje navedenih ulica ili je to obaveza naručioca)? 
Одговор на поставено питање:Обавеза понуђача 

2. Ko pribavlja potrebne uslove i dozvole? 
Одговор на поставено питање:Наручилац 

3. Kolika je:  
a) ukupna dužina predmetnih ulica; 
b) ukupna dužina  tri ulice od granitnih kocki; 
c) ukupna dužina neizgrađenih ulica za koje se izrađuje PGD i PZI 

Одговор на поставено питање: 
Red 
br. Naziv ulice Dužina 

1. 1. maj (od N. Pašića prema Pionirskoj)   AC L=95.0 m 

2. 1300. kaplara (od 7. septembra do kraja) AC L=88.5 m 

3. 23.divizije (od 7. septembra do n. Pašića)  AC L=310.6 m 

4. Jugovičeva (od Američke do Prizrenske)    AC L=92.0 m 

5. Američka (od N. Pašića do 7. septembra)  AC L=356.0 m 

6. Čarapićeva (od od N. Pašića do S.Markovića) AC L=180.0 m 

7. Jagodinska (od N. Pašića do 7. septembra)  AC L=131.5 m 

8. Narodnog fronta (od N. Pašića do 7. septembra) AC L=462.0 m 

9. Pionirska (od 1. maja do 7. septembra)  AC L=148.0 m 

10. Prilepska (od N. Pašića do 7. septembra)  AC L=229.0 m 

11. Sinđelićeva (od Cerske do Skopljanske)     AC L=244.5 m 

12. Skadarska( od 7. septembra do kraja)        AC L=70.0 m 

13. Skopljanska (od N. Pašića do 7. septembra)  AC L=187.5 m 

14. Vojvode Stepe (od Narodne r. do Prilepske)    AC L=505.5 m 

15. Kosmajska (od I. Milutinovića do M. Ob.)AC-PVC-CINK L=380.0 m 

16. Grobljanska (od Ljube Nešića do I. Milutinovića) CINK L=195.0 m 

17. Zorana Radmilovića (od Hajduk Veljkove do Kosovske) AC L=391.0 m 



18. Branka Radičevića (od Kosovske do Sremske)         AC L=121.0 m 

19. Đorđa Simeunovića (od Hajduk V. do Mije Stanimirovića) AC L=380.0 m 

20. Crnorečka (od Generala Gambete do Pančićeve)           AC L=220.0 m 

21. Generala Gambete (od Trga do Kursuline)     AC+LIVENI L=297.0 m 

22. Vojnička (od Čupićeve do Sutjeske)                       AC L=1220.0 m 

23. Čupićeva (od Nikole Pašića do pruge)                    AC L=860.0 m 

24. 7. juli (od Vojničke do Sedme udarne brigade)               AC L=304.0 m 

25. 25. maj (od 7. jula do Argentinske)                          AC L=445.0 m 

26. Braće Jugovića (od Lakomičke s. do 7 srpske u. brigade) AC L=148.0 m 

27. Gočka (od Lakomičke s. do 7 srpske u. brigade)   AC L=165.0 m 

28. Dobrivoje Radisavljević Bobi (od mosta do Stanoja Gačića) AC L=708.0 m 

29. Čegarska (od Miročke do Crvene armije)                      AC L=351.0 m 

30. Dositejeva (od spomenika Z. Radmilovića do jaruge)   AC L=275.0 m 

31. Hajduk Veljkova                   AC L=350.0 m 

32. Ivana Milutinovića (od Hajduk Veljkove do Ljube Nešića)   AC L=1120.0 m 

33. Save Kovacevića  (od Hajduk Veljkove do kraja)   AC L=1230.0 m 

34. Pavla Ilića  (od I. Milutinovića do Roberta Koha))   AC L=420.0 m 

35. Albanske spomenice  (od Save kovaćevića do Kosmajske) AC L=750.0 m 

36. Negotinski put, od Izvorskog puta do rampe L=850.0 m 

37. Sremska-kocka (od LJ. Nešića do Kotorske)  AC L=390.0 m 

38. Negotinska (od Grobljanske do Kosmajske)  AC L=220.0 m 

39. Dunavska (od Kosovske do Negotinske)        AC L=252.0 m 

40. Mostarska (od Kraljevića marka do kraja)              AC/PVC L=680.0 m 

41. 7. srpske u. brigade (od D. Rados. Bobija do Avnojske) AC L=920.0 m 

42. Vasilije Đurović Žarki (od Ljubljanske do Kozaračke)    AC L=210.0 m 

42. Knjaževačka (od Vardarske do Kumrovačke)     AC L=675.0 m 

 
4. Da li se za ostale ulice izrađuje samo PZI? 

Одговор на поставено питање:За све улице се израђује пројекат за добијање 

решења за реконструкцију исте и ПЗИ у папирном облику.За неизграњене улице се ради 

ПДГ и ПЗИ и оне су дефинисане пројектним задатком  

(- Mostarska (od Kraljevića marka do kraja)              AC/PVC 

- 7. srpske u. brigade (od D. Rados. Bobija do Avnojske) AC 

 - Vasilije Đurović Žarki ( od Ljubljanske do Kozaračke)     AC 

 - Knjaževačka (od Vardarske do Kumrovačke)     AC 

 
 

С поштовањем  

 

                                                                          ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                                                                               Саша Матијевић 

 


