
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-165/2017-VIII 
 Дана: 02.11.2017. 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: 404-165/2017-VIII 

 - Пројекат кружног тока у улици Филипа Кљајића 
 
 

 
 

 
ПИТАЊЕ: 
 

 1. Да ли је процењена вредност јавне набавке 600000 динара без ПДВ-а? Тачка 
1.2.25 Плана јавних набавки. Уколико јесте, молба је да се промени начин 
гаранције и да се не тражи писмо о намерама банке и банкарска гаранција јер она 
извршиоцу односи бар 15% процењене вредности јавне набавке, а питање је колико 
ће бити уговорена цена за пројектовање. Предлог је да се као гаранција приложи 
меница за добро извршење посла јер код послова овако мале вредности много се 
губи на банкарску гаранцију.  

 
ОДГОВОР: 

1. Наручилац остаје при траженој банкарској гаранцији, али се може уважити 
захтев за смањење трошка и Наручилац ће прихватати писмо о намерама 
банке за издавање банкарске гаранције без обзира да ли је обавезујуће или 
не. 
Не може се говорити о трошку од 15% од процењене вредности из разлога 
што се сама банкарска гаранција даје на суму од 10% од понуђене цене. Из 
контакта са банкама имамо сазнање да је трошак писма о намерама банке 
(распон од 1.000 до 3.000 динара тј. 0,5% за понуђача) , банкарске гаранције 
(око 25.000 које сноси изабрани понуђач) максимално укупно до 28.000-
30.000 динара што представља испод 5% од процењене вредности. 

 
 



 
 

ПИТАЊЕ: 
 
2. Да ли је стручни тим наручиоца донео процену да је могуће да кружни ток 
''стане'' на раскрсници ове 3 улице? 
 

ОДГОВОР: 
2 Идејним решењем ће се утврдити положај кружног тока. 
 
 

ПИТАЊЕ: 
3. Да ли су решени сви имовинско-правни односи? Уколико нису, пројекат неће 
бити могуће заврсити док се они не реше, а извршилац ће имати обавезу да 
продужава и овако скупу банкарску гаранцију 
 
 
Утисак је да су услови и пројектни задатак превише обимни за процењену вредност 
из тачке 1.2.25. Траже се геодетски и геотехнички радови, грађевина, саобраћајна 
сигнализација, идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за 
извођење, 8 инзењера за испуњење додатих услова... и то све за суму из тачке 
1.2.25. 
 

ОДГОВОР: 
       3.Решавање имовинско-правних односа је обавеза Наручиоца и како је наведено у  

конкурсној документацији на страни 38/42 
„Рок за испоруку техничке документације не тече за време прибављања 
локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне Градске управе.“ 

 
 
 

 
 


