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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 
 
 

ИЗМЕНA И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Израда главних пројеката уређивања саобраћајне сигнализације по зонама,  
обликовано по партијама  

ЈН 404-112/2016-IХ 
 
 
Питања: 
 

1. Увидом у додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, став 3 (страна 7.), који се 
односи на доказе пословног капацитета, навели сте да Понуђач доставља доказ о три 
извшена уговора на услугама које су предмет јавне набавке за период 2013-2015 године, 
односно да је у 2013., 2014., и 2015. години закључио укупно три уговора за вршење послова 
које су предмет јавне набавке. 

 
Питање 1: Да ли се под доказима о извршеним уговорима који су предмет јавне набавке 
мисли на целокупну јавну набавку уопштено или се мисли на сваку партију засебно? 
 
Питање 2: Због чега није наведена текућа 2016. година односно, да ли се као доказ пословног 
капацитета могу прихватити уговори из текуће 2016. године, уколико су исти реализовани и за 
које постоји одговарајући, уговор и потврда наручиоца о реализованом уговору/услузи? 

 
2. У члану 6. Уговора на страни 61 наводе се одредбе које не одговарају предметној набавкци 

због чега је неопходно да се изврши корекција конкурсне документације и продужи рок за 
подношење понуда. 

 
3. На страни 13 наводи се да је обавеза понуђача да припреми подлоге за израду пројекта. 

Молимо Вас да нам прецизно дефинишете какву врсту подлоге (ортофото, КТП, итд.) 
захтевате и да ли она мора бити базирана на катастарској међи и регулацији јер она у значајној 
мери утиче на висину трошкова тј, на износ понуде. 
 

4. Да ли је обавеза понуђача да обезбеди техничку контролу пројекта за партију бр. 2? 
 

 
Одговори: 
 

1. Мисли се на сваку партију посебно. У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену 
конкурсне документације. 

 



2. За испуњавање услова пословног капацитета биће прихваћени и уговори који су реализовани 
у току 2016. године. У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације. 
 

3. Наручилац је  извршио измену члана 6, Модела уговора у свим партијама. 
 

4. Врста подлоге која се тражи је КТП, и мора бити базирана на катастарској међи и регулацији.  
 

5. За све партије важи да понуђач не треба да обезбеди техничку контролу.  
 
 
 
 

У складу са горе наведеним продужује се рок за подношење понуда. 
 
 Нови рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је 23.12.2016. године, до 10,00 
часова. Јавно отварање понуда одржаће се ИСТОГ ДАНА са почетком у 10,30 часова. 

 
 
 
Прилози: 
 

1. Прилог 1 - Додатни услови – пословни капацитет 
2. Прилог 2 – Референц листе (Обрасци 9а-1, 9б-1 и 9в-1) 
3. Прилог 3 – Модел уговора – члан 6 

 
 
 
Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs      

 
 


