
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-194/2017-VIII 
 Дана: 21.03.2018. године 
       С о м б о р  
 

 
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.  
Заинтересованa лицa су дана 20.03.2018. године , електронским путем упутили 
Захтев Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем 
понуде и у том смислу поставили  следећа 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:  
У питањима и одговорима број 1 навели сте (цитирамо): 
 
Одговор Наручиоца: 
 
Године иза Сертификата дефинишу последње измене који је тај стандард 
претрпео. Поседовање Сертификата са задњом изменом  нам даје јасну слику 
да Понуђач примењује најновије верзије стандарда. 
 

 
ПИТАЊЕ БР. 1: 
Захтевамо од Комисије да измени кокурсну документацију у делу тражених 
стандарда тако да гласи: 
 
.... потребно је да Понуђач поседује  важеће ISO стандарде: 
- ISO 9001: 2015 
- ISO 14001: 2015 
- ISO OHSAS 18001:2008 
- ISO/IEC 20000-1:2011 
- ISO 22301:2012 
- ISO/IEC 27001:2013 уместо неважећег који сте навели ISO/IEC 27001:2005 
- ISO 50001:2011 
 
У прилогу достављамо доказ са сајта Института за стандардизацију Србије да је 
ISO стандар ISO/IEC 27001:2005 НЕ ВАЖЕЋИ 



 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију. 
   
2. Питање:  
На стр. 11-12 тендерске документације у делу који се односи на доказивање 
кадровског капацитета дефинисано је следеће: 
“За сва наведена лица потребно је доставити доказ о радном ангажовању код 
понуђача сагласно Закону о раду у којем ће бити наведен минимални рок радног 
ангажовања код понуђача који није краћи од понуђеног рока за извођење радова. 
Осим наведеног потребно је доставити и: - За лица без лиценце која су 
оспособљена за извошење наведених радова фотокопију доказа о траженој струци”. 
 
Питање :  На основу одговора који сте објавили на Порталу јавних набавке, остаје 
нејасно које доказ понуђач треба да достави за 20 ПК радника. Молимо Наручиоца 
да нам потврди да ли ће понуђач испунити додатни услов у погледу кадровског 
капацитета ако за 20 помоћних радника достави Уговор о раду и одговарајући М-
образац из кога се види да су радници распоређени на радно место ПК радник? 
 
 
Одговор Наручиоца: 
Да, испуниће додатни услов. Доказ о траженој стручној спреми треба доставити за 
лица без лиценце и то за грађ.техничаре, електричаре, водоинсталатере, руковаоце 
грађевинским машинама и возаче теретних возиала. 
 
3. Питање:  
На стр. 95-96 измењене тендерске документације у Поглављу 1.Геодетски радови, 
позиције 1.01 и 1.02 немају дефинисане количине. Молимо Наручиоца да 
дефинише предметне количине и у складу са ЗЈН изврши измену конкурсне 
документације, као и да продужи рок за предају понуде.  
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију. 
 
4. Питање:  
На стр. 156-157 измењене тендерске документације у делу који се односи на 
обавезну садржину понуде дефинисано је између осталог да понуђач у понуди 
треба да достави следеће: 

• Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције 
за повраћај аванса   

• Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске  
гаранције  за добро извршење посла   

• Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске  
гаранције  за отклањање грешака у гарантном року. 

 
док је на стр. 161 у делу који се односи на достављање средстава обезбеђења 

у поступку јавне набавке дефинисано следеће: 



 
• Средство финанаскијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 

банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а. 

• Оригинал обавезујуће – Писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања – у укупној висини утврђеног 
аванса од 50 % од понуђене цене са ПДВ-ом. 

• Оригинал обавезујуће – Писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла – у укупној висини од 10 % укупно 
понуђене цене без ПДВ-а. 

• Оригинал обавезујуће – Писмо о намерама банке за отклањање 
грешака у гарантном року – у укупној висини од 10 % укупно понуђене цене без 
ПДВ-а. 

 
Наомена: На основу горе наведеног нејасно је шта понуђач треба да достави у 
понуди као средство финансијског обезбеђења. Молимо Наручиоца да усклади 
конкурсну документацију и у складу са ЗЈН изврши измену конкурсне 
документације узимајући у обзир време потребно за обезбеђивање захтеваних 
средстава финансијског обезбеђења од банака, као и да продужи рок за предају 
понуде. 
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију. 
5. Питање:  
молимо Вас да нам разјасните ставку  А2-Расклопни блок=Н из предмера за ЦС 
"Трепча" у Сомбору. 
Наиме, није нам јасно колико поља има и којих су димензија. У тендеру пише да су 
у питању четири поља, а да је укупна димензија  блока 1200x1200x420мм  
( ШxВxД). 
Да ли то значи да је једно поље димензија 300x1200x420мм? 
 
Одговор Наручиоца: 
Да. 
 
6. Питање:  
У оквиру додатних услова тражили сте да понуђач има неопходан пословни 
капацитет  и то да је извео исте или сличне послове који се односе на изградњу 
објеката канализације. Питање гласи шта се сматра под објектима канализације? 
Молимо Вас да прецизирате да ли се односи на линијску инфраструктуру (цевовод) 
или пратећи објекат високоградње. 
 
Одговор Наручиоца: 
Под објектном канализације сматра се објекат линијске инфраструктуре – јавна 
канализациона мрежа са припадајућим хидро-грађевинским објектима (препумпна 
станица) 
 
 



7. Питање:  
Молимо Вас да нам доставите технички цртеж из пројекта или технички лист 
резервоара (везано за позиције  08 03 000 и 08 04 000, странице 65, 66 и 67 
конкурсне документације), с обзиром да смо приликом обиласка локације уочили 
на основу конструктивних елемената резервоара да је тежина резервоара значајно 
већа од наведене у позицији. Молимо Вас да нам одговорите, да ли се штедна и 
подна грејалица демонтирају на начин да се поново могу монтирати или се 
демонтирају за секундарне сировине? Поред тога, молимо Вас да нам појасните да 
ли је демонтажу резервоара потребно урадити тако да се исти по демонтирању могу 
поново монтирати или се планирају за одлагање у секундарне сировине, јер у 
случају да је исти потребно поново монтирати неопходан нам ја пројекат 
демонтаже? Такође Вас молимо да разјасније чија је обавеза одвоза и преузимања 
демонтираног резервоара и свих његових делова, као и ко полаже право на добит 
од продаје истог , с обзиром да на страници 5. конкурсне документације стоји: „ 
резервоар мазута од 1000 м3 и резервоар лож уља од 500 м3, су у власништву НИС-
а који  ће их преузети и одвести након демонтаже и чишћења“, док у предмеру у 
горе поменутим позицијама стоји: „У цену улази и транспорт челика до 
акредитоване установе за пријем секундарних сировина“? 
 
Одговор Наручиоца: 
Понуђач може извршити увид у техничку документацију у кацеларији број 206, 
други спрат Градска управа Града Сомбора у радном времену од 07,30 до 15,00 
часова. 
Штедна и подна грејалица демонтирају се за секундарне сировине. 
Демонтажу резервоара потребно је урадити тако да се исти по демонтирању могу 
поново монтирати, након чишћења преузима их НИС. Резервоар се односи на 
удаљености до 5 км. Све остале секундарне сировине настале демонтажом објеката 
одвозе се до акредитоване установе за пријем секундарних сировина. 
 
8. Питање:  
 
Молимо Вас да нам доставите информацију да ли је на страници 67. конкурсне 
документације у опису позиције 08 04 003 грешком наведено да се демонтира и 
уклања резервоар од 1000 м3, с обзиром да је на претходној страници у наслову 
позиције 08 04 000 наведено да се демонтира и уклања резервоар за лож уље од 500 
м3. Такође, молимо Вас да нам одговорите да ли се у поменутом резервоару налази 
лож уље или мазут, с обзиром да се у напомени наводи да је заостала количина 
мазута претпостављена , а у опису позиције је наведено да се ради о лаком лож 
уљу?. 
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију 
Резервоар од 500 м3 је за лож уље.  
9. Питање:  
 
С обзиром да смо обиласком локације утврдили да је наведена дубина ископа од 
1,5м  наведена у позицији 08 06 001 мала у односу на положај шахта и положај 



цеви у шахту,  молимо Вас да нам доставите детаљ наведене позиције из пројекта 
којим се технички образлаже наведено из описа позиције. 
 
Одговор Наручиоца: 
Дубине цевовода су дате на основу пројекта за изградњу, обрачун ће се вршити 
према стварним количинама по м3. 
 
10. Питање:  
 
Молимо Вас да нам за  позицију 08 06 002 (страница 69. конкурсне документације ) 
доставите информације који су пречници и дужине цеви које се демонтирају, како 
би се могла дати адекватна понуда на овој позицији. 
 
Одговор Наручиоца: 
Дужина цеви је у складу са претходном позицијом ископа, а пречник је 350 мм. 
 
11. Питање:  
 
Молимо Вас да нам доставите информацију да ли је позиција 08 07 000 ( страница 
69. конкурсне документације) иста као и позиција 08 06 000. У случају да није иста, 
потребно је да нам доставите дужине и пречнике цевовода, у овом случају топле 
воде.  
Одговор Наручиоца: 
Исто као претходни одговор. 
 
12. Питање:  
 
 У позицији 1.01. (страница 95 конкурсне документације) је наведено: „ 
Обележавање (исколчавање) трасе водовода пре почетка радова“.Молимо Вас да 
нам разјасните да ли се овде ради о водоводној мрежи ( постојећој или будућој) или 
цевоводу колектора канализације који треба да се граде. У позицији 1.01. (страница 
95. конкурсне документције),  као и у позицији 1.02 (страница 96. конкурсне 
докумантације), нема потребних количина геодетских радова на основу којих би се 
формирала цена радова. Молимо вас да у конкурсној документацији наведете 
потребне количине радова за горе поменуте позиције.  
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију 
Ради се о цевоводу колектора канализације. 
Одговор о количинама дат је у питању 3. 
 
13. Питање:  
 
 У позицијама 7.11 и 7.12.  (страница 108. конкурсне документације) помиње се 
пројекат градилишне саобраћајне сигналлизације и пројекат регулације саобраћаја.  
Потребан нам је увид у поменуте пројекте како би смо формирали адекватну 
понуду за горе наведене позиције,  те Вас молимо да нам тражено обезбедите. 



Одговор Наручиоца: 
Понуђач може извршити увид у техничку документацију у кацеларији број 206, 
други спрат Градска управа Града Сомбора у радном времену од 07,30 до 15,00 
часова. 
 
14. Питање:  
 
Молимо Вас да нам доставите ситуациони план са обележеним подземним 
инсталацијама и трасом будућег колектора канализације отпадних вода , како би 
смо могли да дефинишемо цену за ставку број 7.14. ( страница 109 конкурсне 
документације). 
 
Одговор Наручиоца: 
Понуђач може извршити увид у техничку документацију у кацеларији број 206, 
други спрат Градска управа Града Сомбора у радном времену од 07,30 до 15,00 
часова. 
 
15. Питање:  
 
Молимо Вас да нам доставите технички детаљ шахта  где можемо да утврдимо о 
којој се количини бетона ради код уклањања бетонског зида шахта, који је облик 
кинете који је потребно урадити,  са спецификацијом арматуре. Потребна  нам је и 
марка бетона за део позиције где стоји : „ бетонирање ситнозрним  бетоном“. У 
опису позиције 7.16 ( страница 110. конкурсне документације ) потребно је да се 
разјасни горе наведено како би се формирала тачна цена позиције, јер обиласком 
локације нисмо били у могућности да поменуте детаље увидимо. 
 
Одговор Наручиоца: 
Понуђач може извршити увид у техничку документацију у кацеларији број 206, 
други спрат Градска управа Града Сомбора у радном времену од 07,30 до 15,00 
часова. 
 
16. Питање:  
 
На страници 111 конкурсне документације за формирање понуде за позицију 1.1. 
потребан је Елаборат за наведену градилишну саобраћајну сигнализацију. 
Потребан нам је Елаборат како би се могла формирати цена позиције, па Вас из тог 
разлога молимо да нам  исти доставите на увид. 
 
Одговор Наручиоца: 
Понуђач може извршити увид у техничку документацију у кацеларији број 206, 
други спрат Градска управа Града Сомбора у радном времену од 07,30 до 15,00 
часова. 
 
 
 
 



17. Питање:  
У позицији 1.3 на страници 112 конкурсне документације не постоје количине за 
подставке: а) демонтажа жичане ограде и ц) сечење стабала цца фи 20 цм, што 
утиче на цену понуде саме позиције. Молимо Вас да нам дате тачне количине 
радова за наведене позиције како би смо могли формирати понуду. 
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију 
Бришу се позиције а. и ц. 
 
18. Питање:  
 
У наслову позиције 6.2 на страници 118 конкурсне документације стоји: „ 
НАБАВКА, УГРАДЊА ФАЗОНСКИХ КОМАДА“, а даље у опису стоји : „ 
Транспорт од централног магацина инвеститора и уградња арматура,  према 
спецификцији материјала и графичком прилогу.  У цену је урачуната цена 
транспорта и уградње“. Питање је да ли  је у овом случају потребно набавити и 
уградити фазонске комаде или материјал набавља Инвеститор,  па је потребно само 
транспортовати фазонске комаде од магацина инвеститора и уградити их? 
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију 
 
19. Питање:  
 
На страници 119. конкурсне документације у ставци 6. тачка 3. недовољно су 
описане карактеристике потребних потопних пумпи у виду потребног протока 
дубине на коју се постављају пумпе, молимо Вас да нам доставите прецизније 
техничке карактеристике како би смо били у могућности да са добављачима 
потопних пумпи прецизирамо тачне типове пумпи које задовољавају потребне 
техничке карактеристике које Наручлац захтева конкурсном документацијом. 
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију 
На основу предложеног типа пумпе могу се утврдити тражене карактеристике. 
 
20. Питање:  
 
Прилликом обиласка локације уочена је неусклађеност количине радова из 
предмера конкурсне документације са стварним стањем на терену. Наиме, по 
предмеру, на страници 31. конкурсне документације, позиција број 01 04 002, се 
наводи уклањање зидних Тримо МФ-50 панела са металне конструкције топлане, 
који физички нису на локацији. Молимо Вас да нам појасните да је потребно 
давати понуду за радове који се неће изводити, с обзиром да вредност позиције 
знатно утиче на вредност понуде, па из тог разлога не видимо сврху постојања 
наведене количине у предмеру радова, с обзиром да се исти неће изводити? 
Мишљлења смо да је предметну позицију потребно анулирати. Поред тога, у 



предмеру радова постоји неслагање у доказници,  која износи 1.045,98 м2, и 
наведених колличина од 474 м2. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наведене количине у предмеру се задржавају због стања на терену. 
 
21. Питање:  
 
Ма страници 20 конкурсне документације, позиција 01 01 001, стоји количина 
радова 1030,  док је резултат доказнице  1023,49. Молимо Вас да уочене недостатке 
исправите у конкурсној документацији. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наведене количине у предмеру се задржавају због стања на терену. 
 
22. Питање:  
 
 На страници 21. конкурсне документације, позиција 01 01 003, стоји количина 
радова 360, док је резултат доказнице 487. Молимо Вас да уочене недостатке 
исправите у конкурсној документацији. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наведене количине у предмеру се задржавају због стања на терену. 
 
23. Питање:  
 
 На страници 21. конкурсне  документације, позиција 01 01 004, стоји количина 
радова 940, док је резултат доказнице 925,20. Молимо Вас да уочене недостатке 
исправите у конкурсној документацији. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наведене количине у предмеру се задржавају због стања на терену. 
 
24. Питање:  
 
 На страници 26. конкурсне документације, позиција 01 02 008, стоји количина 
радова 87,  док је резултат доказнице 158,72. Молимо Вас да уочене недостатке 
исправите у конкурсној документацији. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наведене количине у предмеру се задржавају због стања на терену. 
 
25. Питање:  
 
На страници 26. конкурсне документације, позиција 01 08 002, стоји количина 
радова 4,  док је резултат доказнице 68,16. Молимо Вас да уочене недостатке 
исправите у конкурсној документацији. 



Одговор Наручиоца: 
Наведене количине у предмеру се задржавају због стања на терену. 
 
26. Питање:  
 
Количина радова у позицији 08 01 001 на страници 61 конкурсне документације је 
дата паушално. Молимо Вас да нам дефинишете тачне количине инсталација које 
се уклањају како би смо моглли да формирамо адекватну понуду за поменуту 
позицију, с обзиром да нисмо били   у могућности да приликом обиласка локације 
утврдимо  чак ни оквирне количне инсталација које се уклањају. 
 
Одговор Наручиоца: 
На страни 61 не постоји позиција 08 01 001. 
 
27. Питање:  
 На страници 135 конкуксне документације, у ставци II Остало бр.1, стоји:  „Ситан  
и остали неспецифицирани материјал и рад (2% од збира вредности А1. до А7.)“. 
Молимо Вас да нам дефинишете на које тачно позиције А1. до А7. се односи 
наведено, с обзиром да се позиције А1. до А7. налазе у делу предмера радова са 
насловом Колектор канализације и у делу предмера радова са насловом Кабловски 
вод 20 кВ означени са А, а ставка II Остало бр.1 „Ситан и остали неспецифицирани 
материјал и рад (2% од збира вредности А1.до А7.)“, налази се у делу предмера 
радова са насловом Црпна станица „Трепча“ у Сомбору ? 
 
Одговор Наручиоца: 
На основу наведеног Наручилац је изменио конкурсну документацију 
 Уместо А1 до А7 треба да стоји I .1.  до  I .6. 
Односи се на позиције на страни 122-135. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ГРАД СОМБОР 
                                                                        Комисија за спровођење поступка јавне набавке 
                                                                                         број 404-194/2017-VIII 


