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Комисија за јавну набавку 
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Дана: 24.11.2017. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге – Пројекат техничког регулисања саобраћаја за 

све деонице државних путева који пролазе кроз насељена места на територији града 

Кикинда,укључујући и град Кикинду  број ЈН 82/2017    доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
 

Питање 1: 

Да ли наручилац стварно сматра да обичне пројектантске куће које нису знале за овај тендер имају 

обавезу да поседују видео камеру са 360 степени погледом 4К резолуције?! Овај услов треба 

обрисати јер је очигледно о чему се ради. 

Одговор Наручиоца: 

 

 Понуђач не мора имати у власништву наведену опрему, већ може имати уговор о закупу или 

лизингу исте. Дошло је до техничке грешке у конкурсној документацији, те ћемо приступити измени 

исте. 

 

 

Питање 2: 

 

Ако се тражи ГПС уређај и  лиценца П131С1 и 2 лиценце 370 зашто се онда не тражи и лиценца 

РГЗа и геодетске лиценце инжењера? Немогуће је да је једна камера у 4К резолуцији коју понуђач 

може набавити и када потпише уговор важнија од ових лиценци. 

 

 

       

Одговор Наручиоца: 

  

Пројекат се односи на државне путеве, тако да фирма мора поседовати велику лиценцу, тј.П131С1 за 

пројектовање саобраћајне сигнализације,а два лица са лиценцама 370 су лица која та фирма мора да 

има да би уопште добила тзв. велику лиценцу. Геодетска лиценца није неопходна за извшење овог 

посла, јер је потебно израдити само  подлогу за потребе израде пројекта саобраћајне сигнализације, 

те се иста не може сматрати битним условом за извршење предметне набавке. Уређај високе 

прецизности ће се користити за израду квалитетне подлоге за добар квалитет пројекта пошто се ради 

о државним путевима и касније прецизно спровођење истог.  
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