
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-100/2018-VIII 
 Дана: 01.06.2018. 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 Град Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-100/2018-VIII 

- Израда пројекто-техничке документације „Пословна зона у Сомбру са бизнис инкубатором, 
хладњачом, кванташком пијацом, тржницом и пратећим објектима“ 

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

 
ПИТАЊЕ: 
 

1.  У конкурсној документацији наводите: 
 
  
 
Кадровски капацитет: 
 
1.Минимум 2 (два) одговорна пројектанта архитектонских пројеката, уређења 
слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације са 
лиценцом број 300, који мора дазадовољи следеће услове: 
 
  
 
-да буде запослен на неодређено или одређено време или ангажован за обављање 
привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди.  
 
-да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант техничке 
документације – пројеката за објекте јавне намене, од којих је бар један објекат 
већи од 6000м², у последње 3 (три) године. 



 
  
 
2.Минимум 2 (два) одговорна пројектанта грађевинских конструкција објеката 
високоградње, 
 
нискоградње и хидроградње са лиценцом број 310, одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката високоградње са лиценцом 311, који мора да 
задоволји следеће услове: -да буде запослен на неодређено или одређено време или 
ангажован за обавлјање привремених и 
 
повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код 
понуђача или учесника у заједничкој понуди.  
 
-да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант техничке 
документације – пројеката за објекте јавне намене, од којих је бар један објекат 
већи од 6000м², у последње 3 (три) године. 
 
  
 
Питање: 
 
Зашто су тражене личне референце за инжењере (само за лиценце 300, 310 или 311,  
а не и за остале инжењере са лиценцама 313 или 314,  315, 330, 333, 350, 352, 353, 
381, 391, 491, 316), када је то већ тражено у референцама понуђача.  
 
Сматрамо да је није потребно да се траже и личне референце (за инжењере 300, 310 
или 311), јер је то већ услов у референцама за понуђача. 
 

ОДГОВОР: 
 

1.  Наручилац остаје при наведеном захтеву да је потребно уз референце понуђача 
доставити и личне референце одговорних пројектаната. Стручни тим је проценио да је за 
наведене лиценце неопходно приложити и личне референце. 
На семинарима у организацији Управе за  јавне набавке је сугерисано и подвучено да је за 
добијање што квалитетнијих пројеката неопходно захтевати и личне референце, јер се 
може десити да поједина пројектантска кућа поседује референце, али да међу својим  
запосленима или ангажованим лицима нема више оне пројектанте који су били носиоци 
наведених пројеката. 
 
 
 

                                                                  Комисија за јавне набавке 
                                                                                              404-100/2018-VIII 


