
                                        
 

 
 

  „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-25/2020-8 
Дана: 31.08.2020. године 
С у б о т и ц а 
  
ПРЕДМЕТ: разјашњење конкурсне документације за набавку услуге - Одржавање 
саобраћајница у зимском периоду у Суботици - зимска служба број јавне набавке: II-404-1-
25/2020  
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама објављујемо одговор на питање 
заинтересованог понуђача у отвореном поступку јавне набавке „Одржавање саобраћајница у 
зимском периоду у Суботици - зимска служба“ број јавне набавке: II-404-1-25/2020. 
 
 Питања и одговори: 
 
- У објављеној конкурсној документацији за набавку услуге – Одржавање саобраћајница 
у зимском периоду у Суботици – зимска служба број јавне набавке II-404-1-25/2020 у поглављу 
УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА везано за додатне услове под насловом 6. Располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом поднаслов Неопходни пословни капацитет: 
- да је понуђач у периодима: новембар 2017.године - март 2018.године, новембар 
2018.године – март 2019.године и новембар 2019.године – март 2020.године извршио послове 
чишћења снега и леда са улица, тротоара и тргова у вредности од минимум 75.000.000,00 
динара. 
 
Питање 1: 
Да ли Наручиоц инсистира на референц листи која се односи на послове чишћења снега и леда 
са улица, тротоара и тргова или прихвата и референтну листу која има садржане послове 
чишћења снега и леда са државних путева I и II реда обављених по налогу Републичке 
Дирекције за путеве, обзиром да је технологија рада и ангажовања идентична. 
Наручилац прихвата референтну листу која има садржане послове чишћења снега и леда са 
државних путева I и II реда. 
 
Одговор 1: 
Наручилац прихвата референтну листу која има садржане послове чишћења снега и леда са 
државних путева I и II реда. 
 

I. У објављеној конкурсној документацији за набавку услуге – Одржавање саобраћајница у 
зимском периоду у Суботици – зимска служба број јавне набавке II-404-1-25/2020 у поглављу 
УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА везано за додатне услове под насловом "Располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом" поднаслов "Довољан технички капацитет: поседовање минимално 
следеће опреме :" 

-  алинеја два захтева се поседовање 16 (шеснаест) камиона минималне носивости од 10 т 
опремљених хидрауличном даском за гурање снега и соларом са посипачем соли,  

- алинеја осам захтева се поседовање 2 (два) комбинована возила типа УНИМОГ или слично 
опремљен са хидрауличном даском за гурање снега и соларом за посипање соли. 
 
 
 
 



         

    

Питање 1: 
Из ког разлога се Наручиоц определио за овакав критеријум поседовања техничког капацитета 
обзиром да је у документу који је сачинио Град Суботица под називом План зимског 
одржавања општинских путева и улица за период од 01.11.2020. године до 01.04.2021. 
године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић, на 
страни 25-ој под тачком 3.19. ОПРЕМА И ЉУДСТВО КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ТОКУ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ ПО СТЕПЕНИМА ПРИПРАВНОСТИ И У АКЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СУБОТИЦЕ као и на страни 26-ој истог поглавља под поднасловом појашњење табеле 
определио максималну употребу  10 камиона од 10 т. Ако је у питању резерва камиона због 
евентуалних кварова и застоја да ли би Наручиоц размотрио опцију да резерва у камионима 
буде без додатне опреме у виду даске за гурање снега и соларе јер је могућност пребацивања 
истих са камиона у квару на резервни камион могућа у кратком временском интервалу.  
 
Одговор 1: 
Да, у питању је резерва камиона због евентуалних кварова. Наручилац не пристаје да резерва у 
камионима буде без додатне опреме у виду даске за гурање снега и соларе због временски 
ограниченог трајања акција и сматра да демонтажа и поновно монтирање опреме на камионе у 
резерви не може бити довољно брзо и ефикасно да би се испунио критеријум времена. 
 
Питање 2: 
Код опреме камиона минималне носивости од 10 т да ли се под појмом "солара са посипачем 
соли" подразумева ношена солара или Наручиоц дозвољава и коришћење вучене соларе? 
Уколико то није случај молимо Вас да нам образложите разлог за немогућност коришћења 
вучене соларе. 
 
Одговор 2: 
Наручилац дозвољава коришћење ношене и вучене соларе. 
 
Питање 3: 
Обзиром да Планом зимског одржавања општинских путева и улица за период од 01.11.2020. 
године до 01.04.2021. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка 
природе Палић није предвиђено коришћење комбинованог возила типа УНИМОГ, да ли 
Наручиоц инсистира на поседовању истог или одустаје од тог захтева или дозвољава 
поседовање неке алтернативне машине која се може користити за утовар материјала и 
чишћење снега (типа ЈЦБ комбиноване машине)? 
 
Одговор 3: 
Наручилац прихвата поседовање алтернативне машине која се може користити за утовар 
материјала и чишћење снега. 
 
II. У објављеној конкурсној документацији за набавку услуге – Одржавање саобраћајница 
у зимском периоду у Суботици – зимска служба број јавне набавке II-404-1-25/2020 у поглављу 
УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА везано за додатне услове под насловом "Располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом" поднаслов "Довољан кадровски капацитет: да има у радном односу 
или ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду минимално 65 лица, од тога: 
-  2 техничка лица са завршеним техничким факултетом, 
-  64 радника 
 
Питање 1: 
Прописани кадровски капацитет недвосмислено упућује да понуђач треба да има минимално 
ангажованих 65 лица. Пошто у следећем ставу Наручиоц захтева 2 техничка лица и 64 радника 
молимо Вас да нам појасните колико ангажованих лица треба да испуни овај критеријум пошто 
је збир по квалификационој структури - 66 лица. 
 
Одговор 1: Рачунска грешка је објављена у  2. Измени конкурсне документације. 
 
 



         

    

Питање 2: 
Из ког разлога се Наручиоц определио за овакав критеријум, поседовања кадровског 
капацитета. обзиром да је у документу, који је сачинио Град Суботица, под називом План 
зимског одржавања општинских путева и улица за период од 01.11.2020. године до 
01.04.2021. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе 
Палић, на страни 25-ој под тачком 3.19. ОПРЕМА И ЉУДСТВО КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ТОКУ 
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ПО СТЕПЕНИМА ПРИПРАВНОСТИ И У АКЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СУБОТИЦЕ под редом 10 радник путарац - дефинисан потребан број радника од 45? 
 
Одговор  2: Наручилац захтева 65 радника како би обезбедио резерву у људству у случају две 
или више везаних акција. 
 
III. Планом зимског одржавања општинских путева и улица за период од 01.11.2020. 
године до 01.04.2021. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка 
природе Палић, на страни 25-ој пише "На асфалтбетонским путевима у иван насељеног места, 
користи се мешавина соли и ризле у Различитим односима (од 1:1 до 1:5) или само ризла, по 
одлуци надзорног органа. Употреба чисте соли вршиће се по одлуци надзорног органа, за краће 
деонице кроз градове (улице)" 
 
Питање 1: 
Које улице и у којој дужини су предвиђене за посипање чистом соли? 

 

Одговор 1:  

Улице предвиђене за посипање чистом соли су Ђуре Ђаковића, Змај Јовина, Босе Милићевић, 
Арсенија Чарнојевића, 27. марта, Петра Лековића, Алеја маршала Тита, Петефи Шандора, Трг 
жртава фашизма, Матије Гупца, Мирка Боговића, Матка Вуковића – од кружног тока до 
Загребачке, Штросмајерова, Рудић улица, Димитрија Туцовића, Парк Рајхл Ференца, Васе 
Стајића, Партизанска, Толстојева, Зрињског и Франкопана, Прашка, Цара Лазара – део од Змај 
Јовине до Милоша Обилића, Сечењи Иштвана, Трг Синагоге, Браће Радић, Бајнатска, 
Изворска, Сергеја Јесењина, Пачирски пут, Старине Новака – до окретишта аутобуса и 
окретиште, Петра Хорвацког, Аксентија Мародића, Блашка Рајића – од Браће Радић до 
Београдског пута, Наде Димић – од Браће Радић до Београдског пута, Јо Лајоша, Пазинска, 
Драгише Мишовића, Еугена Кумичића, Ивана Антуновића, Иванградска, 
Гундулићева,Палмотићева – од Максима Горког до Гундулићеве, Велебитска, Сивачки пут, 
Фочанска – од Мачванске до Јосе Мачковића, Имотска, Мачванска, Динка Шимуновића, 
Јована Микића – од Сегединског пута до Анке Буторац, 51 Дивизије, Мајшански пут – до 
Цељске улице, Милутина Ускоковића, Кирешка, Банијска, Теслина, Шандора Лифке - од 
Партизанских база до Беле Бартока, Беле Бартока, Партизанских база, Кизур Иштвана – од 
Сегединског пута до Шантићеве, Ференца Киша, Петрињска, Вука Мандушића, Шантићева – 
од Кизур Иштвана до Јована Микића, Саве Ковачевића – од Ференца Киша до Шантићеве, 
Гајева, Метохијска, Секереш Ласла, Сеп Ференца, Косовска, Грабовачка, Пролетерских 
Бригада – Ференца Бодрогварија до прихватилишта за псе и мачке, Зоркина, Крапинска, 
Шабачка, Усочка, Лошињска, Балканска, Болманска, Пап Пала, Раде Кончара, Бозе 
Шарчевића, I Устанка, Ђорђа Натошевића, Магнетна поља, Северна – од Партизанских база до 
Беле Бартока, Браће Мајер, Милоша Обилића – од А.М.Тита до Арсенија Чарнојевића, 
Ватрослава Лисинског, Душана Крњајског, Јосипа Шокчића, Јелене Човић, Батинска – од 
Сивачког пута до Имотске, Мичуринова, Плате Добројевића – од Старине Новака до Војислава 
Илића, Војислава Илића – од Плате Добројевића до Аксентија Мародића, Дурмиторска, 
Лесковачка, Моравска, Руђера Бошковића – од Гундулићеве до Михајла Раднића, Михајла 
Раднића, Руђера Бошковића, Георгија Димитрова, Петра Поповића Аге – до краја асфалта, 
Титуса Дуговића, Серво Михаља - од Мајшанског пута до Шиме Ивића, Шиме Ивића, Анте 
Парчетића – од Сегединског пута до Шантићеве, Радноти Миклоша – од Партизанских база до 
Беле Бартока, Ердутска – од Сутјеске до Зоркине, Сутјеска – од Ердутске до Пролетерских 
бригада, Пулска – Палић, Лудошка – од Хоргошког пута до Кањишког пута, Дубровачка – 
Палић, Трогирска – Палић, Зеленгорска (Кизур Иштвана) – Палић, Марка Орешковића – 
Палић, Кањишки пут – од семафора код Хоргошког пута до Новосадског пута, Новосадски пут 
од Кањишког пута до окретишта аутобуске линије бр.6, Окретиште аутобуске линије бр. 6, 



         

    

Венац Братства Јединства – од Сегедиснког пута до Палимине – Велики Радановац, Палмина – 
од Венац братства и јединства до Пешчарине, Пешчарина - до краја асфалта, Максима Горког 
(од Ђуре Ђаковића до Загребачке улице), Комплекс Привредно технолошки паркови, Франа 
Супила, Анке Буторац, Граничарска, Едварда Кардеља (Келебија) – од кружног тока на Y 
краку, Карађорђев пут, Прерадовићева улица, Загребачка улица, Београдски пут (од Загребачке 
до Бајнатске улице), Сомборски пут и Фрање Клуза (до кружног тока на  Y краку) у дужини од 
127 км. 
 

IV   У објављеној конкурсној документацији за набавку услуге – Одржавање саобраћајница 
у зимском периоду у Суботици – зимска служба број јавне набавке II-404-1-25/2020 у 
поглављу УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА везано за додатне услове под насловом "Располаже довољним 
техничким и кадровским капацитетом" поднаслов "Довољан кадровски капацитет": да има 
у радном односу или ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду минимално 
65 лица, од тога: 
- 2 техничка лица са завршеним техничким факултетом, 
- 64 радника 

 
Доказ: 

- Понуђач доставља изјаву да располаже потребним стручним кадром 
- прилаже фотокопије М обрасце Фонда ПИО за пријаву радника по основу уговора о 

раду, по основу уговора о обављању привремених и повремених послова и по основу 
уговора о допунском раду 

- Фотокопија уговора за ангажоване уговором о обављању привремених и повремених 
послова 

- Фотокопија уговора за ангажоване по основу уговора о допунском раду 
- Фотокопија уговора за ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду 

 
1. Питање: 
 
Наручиоц је испустио по мишљењу могућег понуђача да дефинише начин доказивања 
располагања стручним кадром према временском периоду обављања услуге, а што може бити 
фактор који ће бити елиминациони за понуђача. 
Уколико се захтева располагање на дан подношења понуде онда су докази у реду. Међутим, 
уколико Наручиоц посматра период обављања услуге, сматрамо да је неопходно дефинисати 
начин обавезивања могућег понуђача за располагање потребним стручним кадром за оне 
случајеве запослених који су потписали уговор о раду са понуђачем на одређени временски 
период. Предлажемо да допуните и тако потпуно прецизирате овај услов у доказној 
документацији са изјавом понуђача којом се под пуном моралном, материјалном, и кривичном 
одговорношћу обавезује да ће запосленима којима истиче радни однос у току трајања услуге 
бити продужен уговор о раду минимално до крајњег рока трајања услуге односно до 
01.04.2021. године.  
 
1. Одговор: 
 
Наручилац сматра да су наведени докази потпуно прецизирани. Наиме, на страни 30/43 
Конкурсне документације наведено је следеће: „Напомена: радни однос и ангажовање лица у 
складу са Законом о раду, мора да обухвата период најкасније од дана подношења понуде до 
извршења услуга по уговору.“.  
С обзиром да се услуге извршавају до 01.04.2020. године, потребно је да радни однос и 
ангажовање лица у складу са Законом о раду, обухвата период најкасније од дана подношења 
понуде до 01.04.2020. године. Случајеви запослених, који су потписали уговор о раду са 
понуђачем на одређени временски период у сваком тренутку могу, анексом уговора о раду, да 
се продуже до захтеваног рока.  
 
 
 
 



         

    

 
V   Изменом конкурсне документације за набавку услуге – Одржавање саобраћајница у 
зимском периоду у Суботици – зимска служба број јавне набавке II-404-1-25/2020 у 
поглављу УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА везано за додатне услове у делу "Доказ за неопходни пословни 
капацитет" у алинеји три захтева се фотокопија окончане ситуације 

 
1. Питање: 
 
Да ли Наручиоц прихвата само радове који су исказани кроз привремене и окончане ситуације 
или ће прихватити и фотокопије оверених месечних рачуна које је понуђач издавао по захтеву 
Инвеститора односно Наручиоца сходно уговору у коме је тако дефинисан начин обрачуна 
радова за услугу одржавања у зимском периоду – зимска служба у претходним годинама а за 
тражене периоде. 
 
 
1. Одговор: 
 
Наручилац ће прихватити као доказ и фотокопије рачуна који су издавани за сваки месец 

појединачно, уколико су у њима исказани обрачуни за послове који су захтевани у конкурсној 
документацији. 
 
 
            Комисија 
 
 

       __________________ 
 


