
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-89/2017-VIII 
 Дана: 08.06.2017. 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. 

 
ПИТАЊЕ: 
 

1.  Да ли потврде о реализацији раније закључених уговора морају бити на обрасцу 8 из 
конкурсне документације или могу бити и на потврди Наручиоца која садржи све 
елементе обрасца 8 конкурсне документације? 
 

ОДГОВОР: 
 
        1. У Обрасцу 8 на страни 62/87 конкурсне документације јасно је наведено следеће: 

 
  Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе   обрасца 

 
ПИТАЊЕ: 

 
  2. У додатним условима редни број 1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ као докат о 
довољном финансијском капацитету се тражи достављање БОН-ЈН за претходне три 
обрачунске  године (2014,2015 и 2016). Обзиром да је по Закону о рачуноводству рок за 
достављање редовних финансијских годишњих извештаја 30.06. да ли за 2016.годину као 
доказ о довољном финансијском капацитету можемо да доставимо биланс стања и биланс 
успеха за статистичке потребе? 

 
ОДГОВОР: 

 
       2. Да, наведено је за Наручиоца  прихватљиво. 



ПИТАЊЕ: 
 
3. У додатним условима редни број 4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  као доказ о довољном 
кадровском капацитету је наведено да се може доставити уговор о ангажовању лица. Да 
ли уговор о ангажовању лица подразумева и уговор о допунском раду? Уколико је 
дозвољено достављање уговора о допунском раду, да ли се уз уговор о допунском раду 
доставља и МА образац? 
 

ОДГОВОР: 
 
3. Уговор о ангажовању лица подразумева и уговор о допунском раду и уз тај уговор није 
неопходно доставити МА образац. У конкурсној документацији  на страни 7/87 је 
наведено следеће: 
 
фотокопију уговора о раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању 
 
За Наручиоца је прихватљиво достављање уговора о радном ангажовању у складу са 
Законом о раду. 
 
 
 


