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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12 и 14/15),
објављује
Одговор на питање бр. IV-404-84/8, од дана 29.05.2015. године
Хвала на достављеним одговорима.
Замолила бих вас само да наведете називе и дужине улица за које се ради путна инфраструктура и
атмосферска канализација.
Да ли прихватате услов да пуштање кредита иде једнократно након закључења уговора са извођачем?

Одговор:
1. Пројектно-техничка документација за рехабилитацију и појачано одржавање јавних путева на
територији општине Нови Кнежевац обухвата већи број улица, а укупни радови по предмеру
и предрачуну износе приближно 120 милиона динара. Средствима кредита планирана је
санација следећих улица:
Нови Кнежевац
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Назив улице
Јелене Бајић
Радничка
Гаврила Принципа
Немањина

Дужина (m)
307
310
490
1200

Српски Крстур
Ред.
бр.
1.
2.

Назив улице

Дужина (m)

Негошева
К.П.I Карађорђевића (од улице Бранислава
Нушића до улице Светог Саве)

520
1000

Назив улице

Дужина (m)

Светог Саве (од броја 61 до улице Светозара
Милетића)

250

Ђала
Ред.
бр.
1.

1

Банатско Аранђелово
Ред.
бр.
1.

Назив улице

Дужина (m)

Војводе Мишића (од улице Вука Караџића до
краја насеља)

250

Укупни радови по предмеру и предрачуну, за наведене улуце, износе приближно 35 милиона
динара.
Пројектно-техничка документација за атмосферску канализацију односи се на улице које су
обухваћене Пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију и појачано одржавање
јавних путева на територији општине Нови Кнежевац, с тим да ће се накнадо извршити избор
улица у којима ће се изводити радови и то највише до износа од 5 милиона динара.
2. Сви услови у вези са наменом, износом, роком повлачења средстава, роком коришћења,
динамиком отплате и инструментима обезбеђења кредита дефинисани су у оквиру поглавља
V - Кредитни захтев у конкурсној документацији (на страни 15).

Комисија за јавну набавку
М.П.
______________________

2

