
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СУБОТИЦАГАС“ 
Број: 225-6/20 
Дана: 16.04.2020. 
С у б о т и ц а 
 
 
 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне 
документације у вези ЈН 16/20, радови – грађевински радови на изградњи гасовода по 
одобреном пројекту, од дана 13.04.2020. године, објављујемо одговор на наведенo 
питањe. 
 
 
Питање: 
 

Овим путем као заинтересовано лице и потенцијални понуђач, подносимо 
Захтев за обилазак терена, ради сагледавања обима радова и додатним информацијама, 
како бисмо били у ситуацији да поднесемо адекватну Понуду за јавну набавку, редни 
број ЈН 16/20 су радови – Предмет јавне набавке број ЈН 16/20 су радови – грађевински 
радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту., који је објављен од стране 
Наручиоца, ЈКП “СУБОТИЦАГАС”. 

 
Одговор на Питање:  
 
Oбавештавамо вас да у условима проглашеног ванредног стања због епидемије корона 
вируса, а у складу са Закључком Владе РС (“Сл.гласник РС” бр. 35/20 од 18.03.2018.г.), 
ЈКП Суботицагaс 
обуставило је рад са странкама путем непосредног контакта почев од 20.03.2020. године 
до престанка ванредног стања. 

 
У складу са горњим обавештењем и са вашим захтевом за обилазак терена достављамо 
вам списак улица према пројектима у којима планирамо изградњу гасне дистрибутивне 
мреже, како би јасније прецизирали изгрању, а и како ви могли увидом на лицу места 
могли доставити одговорајућу понуду:  
 

Бр. Назив пројекта Број пројекта Списак улица 

 
 
 
 
1 

Продужетак дистрибутивне 
гасне мреже на простору 
Палића оивиченом улицама 
Јожефа Атиле, Прежихов 
Воранца, Хоргошког пута и 
49. нове 
Изградња у целости према 
пројекту изузев у улицама 
Јожефа Атиле и Хоргошки 
пут – лева страна гледано из 
правца Суботице, који је већ 
изведен, дужине око 5.100 м. 

Е–24–19 PGD–GS 
Термопројект доо 

 Хоргошки пут – десна 
страна гледано од стране 
града Суботица од парцеле 
број 6126/4 ко Палић, 

 Улица Палић салаши, 
 55 нова, 
 50 нова, 
 51 нова 
 52 нова, 
 улица Хајдуково, 
 54 нова, 
 49 нова 

 
 
2 

Продужетак дистрибутивне 
гасне мреже на Биковачком 
путу  

Е–21–19–IDP 
Термопројект доо 

 367 нова до краја парцеле 
бр. 37021/11 коДоњи град, 

 Футошка до краја парцеле 
бр. 37073/10 ко Доњи град 



Изградња у целости према 
пројекту изузев улице 
Биковачки пут обострано са 
прелазом пута, који је већ 
изведен, дужине око 400 м. 

3 
Продужетак дистрибутивне 
гасне мреже у улици 
Стапарска, дужине око 210 м 

M6–IDP-1/20 
Енерго ОН доо 

 Стапарска улица до краја 
парцеле бр. 31704/58 ко 
Доњи град 

 
 
 
4 

Продужетак дистрибутивне 
гасне мреже у улици 
Пролетерских бригада и 10. 
нова, дужине око 2.530 м 

M6–IDP-XII-V-2/19 
Енерго ОН доо 

 Пролетерских бригада од 
улице Гањо шор, где има 
гасовод, гледано од града 
Суботица,  

 улица 10 нова од краја 
парцеле бр. 25207 до краја 
парцеле бр. 23412/2 ко 
Стари град 

 
5 

Продужетак дистрибутивне 
гасне мреже у улици 
Гробљанска и Костолањи 
Арпада на Палићу, дужине 
око 440 м  

M6–IDP-XII-V-3/19 
Енерго ОН доо 

 Гробљанска од улице 
Кањишки пут до парцеле 
број 8786/16 ко Палић, 

 Костолањи Арпада од 
парцеле број 8786/10 ко 
Палић 

 
 

 
 

КОМИСИЈА 
 
 


