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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересована лица су, у писаном облику, за ЈНМВ 59/17 Услуге 

израде пројеката регулације саобраћаја, поставила наручиоцу следећа питања: 

 

 

 

1. У делу допунски услови (финанскијски и пословни) наведено је, "..да је у последњих три 

године", а наведене су године 2013,2014,2015. Да ли је у питању грешака када је изостављена 

2016 година. 

2. У конкурсној документацији, позиву и на страници портала ЈН није јасно одређен рок 

подношења понуда и отварања. 

3. Можете ли нас конкретније информисати о обиму посла и навести нпр. називе и дужине 

планираних улица које ће бити обухваћене грађевинским дозволама? Уколико неке грађевинске 

дозволе постоје онда нас упознајте са уцртаним трасама радова . 

4. Рок од 5 дана за извршење услуга је релативно мали и он се обично креће од 8 до 10 радних 

дана, нарочито ако се ради о трасама радова дужим од 1000 метара. 

 

Одговори Комисије за ЈНМВ 59/17 Услуге израде пројеката регулације саобраћаја: 

1. У тренутку објављивања набавке још увек није истекао рок за доставу фин. извештаја 

АПР-у тако да остајемо при 2013, 2014 и 2015. години а што се тиче пословног 

капацитета измењена је конкурсна документација и трааже се приходи за 2014. 2015 и 

2016. годину 

2. Рок за доставу понуда је 06.07.2017 до 10 часова а отварање ће се обавити истог дана у 

10.15 часова. 

3. Посао морамо да планирамо унапред, без коначно утврђених дозвола. У овом тренутку 
су сигурне две локације.  

a. У ул. Војводе Петра Бојовића од раскрснице са Др С. Касапиновића до објекта у 
ул. Војводе Петра Бојовића бр. 3, укупне дужине л=100м 

b. У ул. Чумићева од раскрснице са ул. Јована Гавриловића до објекта у ул 
Чумићева бр. 52, укупне дужине л=80м 

4. Наше деонице су као што видите релативно кратке, а улице у којима треба регулисати 
саобраћај нису саобраћајнице високог приоритета и зато је рок од 5 дана примерен, бар 
је до сада то било довољно време за израду пројекта регулације саобраћаја. 
 

 

 

 

Панчево, 30.06.2017.                 Комисија 
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