
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-50/2017-VIII 
 Дана: 11.05.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-50/2017-VIII 

 - Изградња кружне раскрснице улица Војвођанска, Солунских бораца и Скопљанска - 
 

 
 
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 

 
ПИТАЊЕ: 
 

1. Na str. 9 konkursne dokumentacije u okviru tehničke dokumentacije zahteva se između 
ostalog: 

 
„Комбинована  машина  (комб. „Skip“ и сл.) минимално 1 
 Комбинована  машина (комбинирка  „BOB  CAT“  и  сл.) минимално 1“ 
 
Pitanje 1: Molimo naručioca da definiše kakva je razlika između gore navedenih mašina? 

Da li jedna od dve mašine treba da bude mini bager? Prema ovako definisanom uslovu Naručilac 
je naveo dve identične mašine. 
 

ОДГОВОР: 
 
1.  Да, „BOB  CAT“  је мини багер, а ради се о две  машине различите снаге и величине. 

 Комбинована машина за ископ и утовар материјала ( ровокопач-утоваривач, 
„Skip“ и сл.) минимално 1 

 Мини комбинована машина са прикључцима за утовар материјала, гребач за 
асфалт ширине до 0,5 м и хидраулични чекић за рушење бетона („BOBCAT“ 
и сл.)  минимално 1 

 
ПИТАЊЕ: 

2. Na str. 9 konkursne dokumentacije u okviru tehničke dokumentacije zahteva se između 
ostalog: 

 



„Полутеретно возило носивости до 3 t миним. 1“ 
 
Pitanje 2: da li se u ovom slučaju misli na teretno vozilo (putar) za prevoz materijala i 

radnika nosivosti do 3 t? 
 

ОДГОВОР: 
2. Да, мисли се на теретно возило путар, за превоз материјала, алата и радника. 

 
ПИТАЊЕ: 

3. Na str. 10 konkursne dokumentacije pod tačkom kadrovski kapacitet zahteva se: 

„Лице са важећом лиценцом одговорног извођача радова 415 , 412 , 418 или 812  
минимално 1  

 Лица са важећом лиценцом одговорног извођача радова за електро инсталације 
ниског и средњег напона( лиценца бр. 450 или 850 ) минимално 1  

 Лице грађевинске струке - ССС- техничар (пословођа) на градилишту 
 минимално 1     
 Радници за грађевинске послове  минимално 10 
 Радници - руковаоци грађевинских машина минимално 5    
 Возачи теретних возила минимално 4  
 Остали радници (механичари и сл.) минимално 3  
 електричари минимално 2 
 
Pitanje 3: posmatrajući predmet javne nabavke, da li će ponuđač ispuniti uslov ukoliko 

pod tačkom „Радници за грађевинске послове  минимално 10“ ukoliko raspolaže sa 
minimalno 10 radnika za građevinske poslove koji su raspoređeni na radna mesta 
vodoinstalater, PK ranik, NK radnik? 

 
ОДГОВОР: 

4. Понуђач ће испунити тражени услов. 
 

ПИТАЊЕ: 
 

Pitanje 4: ukoliko ponuđač raspolaže svim kadrovskim kapacitetom po osnovu Ugovora o 
radu (svi radnici su zaposleni kod ponuđača) da li u tom slučaju izjava na svom 
memorandumu za lica bez licence (minimum 25) mora sadržati rok angažovanja – ne kraći 
od ponuđenog roka za izvođenje radova? 

ОДГОВОР: 
4.У конкурсној документацији је наведено: 
За лица без лиценце (минумум 25) која су оспособљена за извођење наведених 
радова потребно је доставити Изјаву на свом меморандуму (образац изјаве у 
слободној форми) о ангажовању наведених лица (по наведеној спецификацији) у 
којој ће бити наведен минамални  рок  ангажовања - не краћи од понуђеног рока 
за извођење радова. 
Понуђач је обавезан да током трајања уговора и извођења радова има 
ангажовано минимум 25 лица која су оспособљена за извођење наведених 
радова. За лица запослена по основу Уговора о раду не мора бити наведен рок 
ангажовања. 

 


