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ВТ-Н
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 404-2/2020-IV – САНАЦИЈА
ПРИЛАЗНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 68 У КОВИНУ, на питање постављена
од стране потенцијалног понуђача, даје одговор:
ПИТАЊЕ
1. Да ли ваљак сматрате моторним возилом, односно да ли је потребно да буде
регистрован?
ОДГОВОР
1. На основу члана 7. став 1. тачка 47. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.
гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015–
др.закон, 9/2016–одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018–др. закон, 87/2018 и 23/2019)
стоји да је радна машина моторно возило, првенствено намењено за извођење
одређених радова (комбајн, ваљак, грејдер, утоваривач, ровокопач, булдожер,
виљушкар и сл.) и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 45/км/х.
Такође, Правиликом о регистрацији моторних и прикључних возила („Сл. гласник РС“
бр. бр 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015,
95/2015, 71/2017, 44/2018 – др. закон 63/2018 и 96/2019) уређена је садржина и начин
вођења јединственог регистра моторних и прикључних возила, услови за издавање
регистарских таблица, док је чланом 34. овог Правилника предвиђен изглед, садржај и
димензије регистарских таблица за радне машине и тракторе.
На основу члана 268. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.
гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015–
др.закон, 9/2016–одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018–др. закон, 87/2018 и 23/2019),
прописано је да у саобраћај на путу могу да учествују само моторна и прикључна
возила за које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона
налепница.
Из напред наведене одредбе Закона произилази да возила која не учествују у
саобраћају на путевима, односно возила која се користе искључиво за рад на
градилишту или на делу пута на коме је обустављен саобраћај, није потребно
регистровати.
У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева
објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
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