
 

 

Датум: 05.08.2019.године 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем  понуде у  поступку јавне набавке мале вредности  „Пројекат привремене 

саобраћајне сигнализације „ број 1.2.33/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање: 

Poštovani,  

 

na stranici 4 od 32 konkursne dokumentacije napravili ste grešku jer ste naveli zakone koji nisu 

važeći, kao i Pravilnik koji nije važeći.   

 

Пројекат треба да буде складу са ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ("Сл. лист РС", бр. 41/09) ; ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 

ПУТЕВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 101/05) ПРАВИЛНИКОМ о саобраћајним знаковима 

на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 26/10)  

 

Takođe, naveli ste da ponuđač mora imati licencirani softver za projektne dokumentacije. 

Koji je to softver. Za pojedine softvere kojima se projektuje dokumentacija licence su 

besplatne, a važeće su. Predlog je da ovo izbrišete, jer postoji veliki broj softvera kojima se 

projekat može uraditi. Bitno je da je projekat dobar i kvalitetat, a nebitan je softver u 

kome se radi.  
 

Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju kako smo Vam prethodno naveli.  
 

 

 

 

 
 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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Одговор: 

Питање 1: 
У праву сте за важеће законе и правилнике. Врши се измена конкурсне документације на страни 4 

(техничка спецификација) и стани 24(модел уговора). Важећи Закони и Правилник: 

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA 

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 

9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019) 

ZAKON O PUTEVIMA 

("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018 i drugi zakon o putevima), 

Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji  

("Sl. glasnik RS", br. 85/2017), 

 

Питање 2: 

На страни 4(техничка спецификација) и страни 24(модел уговора) врши се измена конкурсне 

документације и брише се да је понуђач у обавези да поседује лиценцирани софтвер за пројектне 

документације. 
 

 
 
 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за 

подношење понуда и врши се продужење рока за достављање и отварање 

понуда са 07.08.2019. на 12.08.2019. године у 12:00, односно 12:30 часова. 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.33/2019  


