
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-89/2017-VIII 
 Дана: 20.06.2017. 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: 404-89/2017-VIII 

 - Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић - 
 

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

На страни 6-7 конкурсне документације у оквиру техничког капацитета два пута се 
наводи утоваривач. 
 

ПИТАЊЕ: 
 

1.  Да ли је у питању штампарска грешка или понуђач треба да докаже да располаже са 
минимум 2 утоваривача? 

 
 

ОДГОВОР: 
 
1. У питању је штампарска грешка, понуђач треба да докаже да располаже са минимум 1 

утоваривачем. 
 
 

ПИТАЊЕ: 
 
2.      На страни 78. конкурсне документације стоји: 
„За  позиције  из  техничке  спецификације  (Образац  2),  за  које  се  то  тражи, 
доставити  каталоге  опреме  која  се  нуди,  а  из  којих  су  видљиве  тражене 
карактеристике“ 
 
Да ли понуђач треба да достави каталоге само за позиције које је инвеститор 
означио као такве (Пример: стр. 29-30 предмер радова, тачка 2. Хидромашинска 
опрема и радови, подтачка A: Набавка, транспорт и монтажа пумпи, ПОЗ 1. 



Вишестепена центрифугална пумпа, где на стр. 30 јасно стоји Каталог приложити 
у Понуди)  
или  
каталоге треба поред горе наведеног примера достављати и за позиције као што је 
позиција на стр.. 48-49 предмера ПОЗ 6. „Испорука, израда и монтажа новог 
разводног блока ниског напона у пумпној станици ознаке +П5, који се састоји из 
једног поља. Кућиште је степена заштите ИП54 и монтира се на метални рам 
висине 600мм, u okviru koga treba između ostalog obuhvatiti i „- трополни контактор, 
за категорије погона АЦ3, са намотајем за 220В, 50Хз, са 1НО помоћним 
контактом, називне струје 50А, тип као DILM, Moeller или одговарајуће“? 

 
ОДГОВОР: 

 2. Каталоге из којих су јасно видљиве тражене техничке карактеристике треба доставити 
само за позиције у којима је то изричито наведено („Каталог приложити у Понуди“). 
 
     За позиције за које није наведено да се тражи Каталог, не треба достављати Каталог, 
него ће се приликом извођења радова контролисати да ли је материјал одговарајућег 
квалитета. 

  
 


