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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 28/2017 
Број: 404-28-1352/2017-IIIı-5 
Датум: 07.08.2017. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

            Деловодни број: 404-28-1352/2017-IIIı-5 
 
Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 28/2017 – Израда 
пројектно-техничке документације за Реконструкција улице Булевар Доситеја 
Обрадовића од ул. Слободана Пенезића до ул. Владислава Броњевског 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊА:  
 

- Predvidjena širina bulevara od 6 metara po jednoj saobraćajnoj traci je mala. Nigde se bulevar 
ne radi tako uzan. Sadašnji bulevar je projektovan pre 40 godina kada su se tuda vozile Fiće, 
Peglice, Škode... Današnja vozila su "malo porasla" U tih 6 metara 2 autobusa u dlaku se 
mimoilaze i to samo kad jedan stoji, a drugi prolazi u santimetar pored njega vodeći računa da 
levim retrovizorom ne zakači stub ulične rasvete, a desnim drugi autobus/kamion sa kojim se 
mimoilazi. Potrebno je bar 6,5 metara za normalno odvijanje saobraćaja. Ali i neki kompromis 
izmedju 6 i 6,5 bi bio "zlata vredan" 
- Drugi problem je razdelno ostrvo širine samo 1 metar. To ostrvo treba da bude bar 1,5 metar 
kao u Bulevaru Patrijarha Pavla na lagatoru. Zbog tako uskog razdelnog ostrva, u Bulevaru 
Dositeja Obradovića su se tokom proteklih 40 godina često dešavali saobraćajni udesi. Duž 
razdelnog ostrva su montirani stubovi ulične rasvete koje su teretna a bogami i putnika vozila 
često zakačivala i obarala što je sve iziskivalo dodatne troškove gradskoj upravi. I dan danas 
ima par bandera koje su oborene u bulevaru i nikad nisu postavljene nove. Najdrastičniji slučaj 
je bio kada je jedan kamion u delu kod "Žarka Zubara" pre 20-tak godina  obori 3 bandere 
odjednom, pri čemu je oštećeno i mnogo parkiranih vozila. 
- Treća stvar na koju moram da vam ukažem je da bi bilo "pametno" izbaciti jedan semafor i 
jednu raskrsnicu u pomenutom bulevaru. Kod Muzičke škole (ugao Dositeja obradovića i 
Generala Jurišića) postoje 2 semafora na rastojanju od 50 metara. Jedan treba ukinuti i eto lepe 
uštede. Jedan od ta 2 semafora je postavljen jer je kroz park trebalo da prodje nova ulica. U 
medjuvremenu se odustalo od tog rešenja i semafor je višak. Na tom mestu umesto raskrsnice 
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treba produžiti razdelno ostrvo i potpuno ukinuti tu raskrsnicu, isto kao što u blizini ne postoji 
raskrsnica za Beogradsku ulicu. 
- Vidim da ste u Pprojektno tehničkoj dokumentaciji zahtevali sa desne strane ulice parking za 
parkiranje vozila pod uglom? A zašto ne i sa leve strane ulice parking širine 2 metra za 
parkiranje vozila jedno za drugim, paralelno sa saobraćanom trakom? U pitanju je veliko 
naselje, mnogo stanova, mnogo vozila. Na loevoj strani u delu kod "žarka zubara" od ivice 
koliovoza do stambene zgrade ima 7 metara prostora. Dva metra za aute 2,5 za pešake i 2,5 
zelena površina. Pišem vam sve ovo jer dobro poznajem potrebe stanara ovog kraja. Pišem vam 
jer ako sa jedne strane ulice ne predvidite parking, bulevar će opet biti zakrčen parkiranim 
vozilima.  

-Treba da iznadjete mogućnost da u delu bulevara od ulice Sv. Save do Luke Stevića na desnoj strani 
takodje bude izgradjen parking za parkiranje vozila pod uglom, bar na pojedinim mestima. Isti parking 
bi se mogao izgraditi i na levoj strani. 

 
ОДГОВОР:   

Пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације за улицу Булевар 
Доситеја Обрадовића урађен је на основу планске документације ПГР Лознице, ПДР 
“Пословање и вишепородично становање на локацији Тржни центар” у Лозници. 
 

Пројектним задатком предвиђена је израда пројектне документације за реконструкцију 
улице у постојећој регулационој ширини а на основу решења које се издаје по члану 145. Закона 
о планирању и изградњи. 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2017. 
       

                                      
 
                                                         
 
 
 
 

 
Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                  
                                                        Слађана Томићевић                   

 
 
Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


