
                    Република Србија 
        Аутономна Покрајина Војводина 
                         Град Сомбор 

          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                  Број:  404-122/2016-IX 
      Дана: 23.01.2017. године 
                  С о м б о р  
 
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 
 
 

ПОЈАШЊЕЊА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
„Санација и појачано одржавање атарског пута Суботички пут –насеље 

Милчић“  у  Сомбору  
број 404-122/2016-IX 

 
За предметну Јавну набавку постављена су питања која наводимо и за иста дајемо 
одговоре. Ове измене и појашњење не утичу на рок доставе понуда. 

 
 
 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
 
1.Тражи се појашњење, јер на страни 17 тачка 6 понуђач доставља доказ да располаже 
интегрисаним управљачким капацитетима из области менађмента, заштите здравља и 
безбедности на раду и заштите животне средине, што се доказује  следећим 
сертификатима, и то. 
                                 ISO 9001-2015 
                                 ISO14001-2014 
                                 OHSAS  18001 
 
Да ли ћете прихватити сертификате чији принципи и чија имплементација даје 
предности као и захтевани сертификати и то. 
                                    
                                ISO 9001.2008 
             
                                ISO 14001.2005 
                                 
                                OHSAS 18001. 2oo8 
 
Одговор Aко су сертификати важећи прихватају. се. 
 



ПИТАЊЕ: Колики је рок за извођење грађевинских радова?   Рок за извођење грађевински 
радов је 9о дана. 
 
ПИТАЊЕ: Појашњење члана 25 модела уговора на страни 49 конкурсне документације, из 
разлога што се нигде не наводи да ће изабрани понуђач бити у обавези да достави 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла 
  
ОДГОВОР.: Техничка грешка, не доставња се банкарска гаранција за добро извршење 
посла. 
 
 ПИТАЊЕ: Да ли понуђач испуњава услове ако приложи решење да се налази у регистру 
понуђача? 
 
  ОДГОВОР: Ако понуђач достави решење о упису у регистар понуђа испуњава услове. 
 
 ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији на страни 38 дат је списак механизације са којом 
понуђач  треба да располаже. Међутим нису дате карактеристике машина па вас молимо да 
нам објасните разлику између ставке 7 /компресор са виброплочом/ и ставке 1о /компактор 
за збијање слојева од песковито-шњунковитог материјала'?  Да ли ставка 7 може да буде 
ручни компактор? 
ОДГОВОР;  Може да буде ручни компактор. 
Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 
 
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs      
 
 


