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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 

ЈН МВ бр. 404-25/18 - Предметном набавком услуга израде пројектно техничке документације 
потребно је урадити пројектно техничку документацију за: 

- реконструкције некатегорисаног пута-улице у Ђинђуши; 
- реконструкција некатегорисаног пута-улице у Славнику; 
- реконструкцију улице 28.март у Бојнику; 
- изградњу улице Зеле Вељковића – крак Млин у Бојнику са партерним уређењем 

простора испред спомен парка; 
- озакоњење и реконструкцију улице Николаја Динића у Бојнику; 
- озакоњење и реконструкцију улице Првомајска у Бојнику 

 
Питање 1: Када сте продузавали рок за подносење, ставили сте да је 9.4.2018 и да је тада 
отварање. То је нерадни дан, дрзавни празник и не ради се. Морате га продузити да буде после 
тога - ЈН 404-25/18. 
 
Одговор 1: Продужићемо рок за први наредни радни дан, односно за 10.04.2018. год. 
  

Питање 2: Не знам ко је писао информацију о локацији, али за прикљуцке на дрзавни пут мора да 
постоји велика лиценца и тако је по закону. Са тим цете имати проблема ако документацију буде 
радио ко нема велику лиценцу и зато то треба ставити као услов јер це инаце пројекти бити 
невазеци. Онда и техницку контролу мора да ради неко са великом лиценцом. 
 
Одговор 2:  Уредба о Локацијским условима (Сл. гласник Рс, бр.35/2015 и 114/2015) ,  
- Члан 17- Услови прикључења на јавни пут 
- Услови прикључења на јавни пут прибављају се ако је изградња прикључка на јавни пут 
предвиђена идејним решењем приложеним уз захтев за издавање локацијских услова. 
Услове из става 1. овог члана издаје управљач јавног пута. 
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, услове за изградњу прикључка на јавни пут у насељу, у 
смислу закона којим се уређују јавни путеви, издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, осим ако се ради о изградњи прикључка на државни пут првог реда. 

 
Питање 3: Јос није јасно како у пројектном задатку писе да се коловоз ради на 4м, а тразе се 2 
саобрацајне траке и 2 ивицне траке. То све не мозе да стане на 4м. 
 
Одговор 3: Ширина пута приликом пројектовања биће променљива у складу са могућностима на 
терену.  
 Ширина некатегорисаних путева је минимално 4,0 м како и стоји у приложеним 
информацијама о локацији и пројектним задацима. 
 
 Питање 4: Финансијски капацитет- Како доказати овај услов за понуђаче који воде просто 
књиговодство и немају завршни рачун а имају овај услов. Одговор Пореске управе је да они 
немају тај податак јер за делатност коју обављам не постоји заврсни рачун, такође и народна 
банка Србије нема тај податак, претходна пословна банка је угашена 31.12.2017 и они немају те 
податке. Дали су довољне фотокопије уговора и потписани рачуни као доказ? 



 
Одговор 4: Понуђачи је у обавези да за последње три обрачунске године (2015,2016,2017)  није 
исказао губитак. Уколико понуђач не предаје завршни рачун он је дужан да приложи уверење 
пословне банке за наведени период. Уколико је банка угашена 31.12.2017.год. потребно је 
прибавити уверење од банке која је преузела надлежност. 
Дајемо напомену из конкурсне документације: 

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под 
III.1. тачка 1 – 4 и додатних услова под III.2. тачка 5 – 6, доказују ''Изјавом понуђача о 
испуњености обавезних и додатних услова, '' (образац 2), 

 Подизвођач испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4, и додатних услова под III.2. 
тачка 5 – 6, из конкурсне документације доказује ''Изјавом подизвођача о испуњености 
обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а), 

 Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4, и додатних услова под 
III.2. тачка 5 – 6, доказује ''Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних 
услова и поштовању законских прописа'' (образац 2б) 

уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда оцењена 

као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред 

наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних 

услова.  
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