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Град Сомбор као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова – 

Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору, бр. јавне набавке 

404-194/2017-VIII, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 22.02.2018. године.  

Заинтересованo лицe je  дана 08.03.2018. године , електронским путем упутили 

Захтев Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем 

понуде и у том смислу поставили  4 питања.  

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следеће одговоре: 

 

1. Питање:  

Конкурсном документацијом на страни 10/166  тачка 2. Пословни капацитет 

захтевате као доказ пословног капацитета референц листу (Образац 6), Уговор о 

извршеним радовима, Потврде наручиоца о извршеним радовима (Образац 7) и 

фотокопије прве и задње стране окончане ситуације. Да ли ће понуда бити 

прихватљива уколико као доказ пословног капацитета доставимо Референц 

листу, потврде наручиоца о извршеним радовима и фотокопију комплетне 

окончане ситуације? 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац остаје при свом захтеву наведеном у конкурсној документацији, а 

везано за пословни капацитет и доказе којима се он доказује. 

 

2. Питање : 

Конкурсном документацијом за испуњеност додатних услова на страни 11 и 12/166 

под тачком 4 Кадровски капацитет захтевате 2 грађевинска техничара. Да ли ће понуда 

бити прихватљива уколико доставимо 1 грађевинског техничара и 1 дипломираног 

грађевинског инжењера. 

Одговор Наручиоца: 

Понуда ће бити прихватљива ако се за 2 грађевинска техничара достави доказ за 

1 грађевинског техничара и 1 дипломираног грађевинског инжењера, али тај 

грађевински инжењер-лице не може бити исто оно лице за које је прилиожен доказ за 

инжењера са лиценцом. 



 

3. Питање:  

Конкурсном документацијом за испуњеност додатних услова на страни 11 и 12/166 

под тачком 4. Кадровски капацитет захтевате 6 руковаоца грађевинским машинама 

(уверење о оспособљености за безбедан и здрав рад издато од стране акредитоване 

установе) и као доказ захтевате достављање Уверења о оспособњености за безбедан 

и здрав рад издато од стране акредитоване установе. Да ли ће понуда бити 

прихватљива уколико као доказ доставимо диплому о стеченом образовању за 

руковаоца грађевинским машинама и образац 6 (Евиденција о запосленима 

оспособљенима за безбедан рад које врши лице задужено за безбедност и здравље 

на раду издатим од Министарства рада и социјалне политике Управа за безбедност 

и здравље на раду). 

        

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац остаје при свом захтеву наведеном у конкурсној документацији.  

 

4. Питање : 

Конкурсном документацијом за испуњеност додатних услова на страни 11 и 12/166 

под тачком 4 Кадровски капацитет захтевате као доказ да лица без лиценце која су 

оспособљена за извођење радова фотокопију доказа о траженој струци. Да ли ће 

понуда бити прихватљива уколико доставимо радну књижицу из које се може јасно 

утврдити тражена струка? 

 

 Одговор Наручиоца: 

Радна књижица је као документ престала да важи 01.01.2016. године на основу 

Закона о раду, али се према мишљењу Министарства подаци унети у радним 

књижицама могу користити и даље као доказ претходног периода. 

Понуда ће бити прихватљива ако се као доказ о траженој струци приложи 

фотокопија радне књижице из које се може јасно утврдити тражена струка 
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