
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-54/2019-VIII 
 Дана: 28.02.2019. 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 Градска управа града Сомбора, доноси 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
за јавну набавку број: 404-54/2019-VIII 

- Партиципативно буџетирање – израда пројекта за шеталиште од моста на Апатинском путу 
до Тромеђе 

 
За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ: 

 

1. У конкурсној документацији, као доказ испуњености услова кадровског капацитета 
стоји да понуђач „треба доставити фотокопију лиценце, потврду о важењу 
лиценце, фотокопију уговора о раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању 
лица у којем ће бити наведен минамални рок ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за израду пројекта“ 

У вези са наведеним молимо Вас за појашњење, да ли уговор о ангажовању лица са 
потребним лиценцама мора бити закључен у складу са Законом о раду, и шта Вам 
конкретно значи УГОВОР  О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА? Да ли ангажовање лица ван 
радног односа мора бити у складу са Законом о раду, и у складу са којим законом 
ћете ценити исправност уговора уколико нису закључени у складу са Законом о 
раду? Молимо Вас да у измени и допуни конкурсне документације прецизирате 
испуњавање кадровског капацитета.  
 

ОДГОВОР: 
1. Наручилац је код постављеног услова навео Уговор о ангажовању лица , мисли 
се на све уговоре о ангажовању лица у складу са Законом о раду. 
 

ПИТАЊЕ: 

 2. У оквиру Пројектног задатка, страна 4, од понуђача се захтева да изради пројекат 
2.1.  конструкције и други грађевински објекти. Обзиром да овај пројекат израђује 



одговорни пројектант са лиценцом 310, а његово ангажовање није тражено у 
додатним условима, питање гласи, ко израђује пројекат конструкције и други 
грађевински објекти? 

ОДГОВОР: 

      2.Под пројектом конструкције сматра се и пројекат конструкције стазе која се 
оверава од стране одговорноног пројектанта са лиценцама  315 или 312. 

ПИТАЊЕ: 

  3. У оквиру Пројектног задатка, страна 5, од понуђача се захтева да предвиди 
постављање молова за купаче. Обзиром да пројектним задатком није дефинисан 
број молова, потребно нам је информација о броју молова како би могли да 
формирамо понуду. 

ОДГОВОР: 

      3.Молови се постављају наспрам стубова јавне расвете. Тачан број молова ће се 
одредити кад се одреди и број и положај стубова јавне расвете. 

ПИТАЊЕ: 

   4. У оквиру Пројектног задатка (страна 7/39 пасус 3.), од понуђача се тражи да "... 
процени потребу и технологију снижавања нивоа подземних вода при извођењу 
радова". Обзиром да су поменуте позиције у домену дефинисања хидрогеолошких 
подлога, да ли је потребно да понуђачи у тиму имају инжењера са лиценцом 392 
(одговорни пројектант хидрогеолошких подлога и објеката)?  

ОДГОВОР: 

4. Није потребно ангажовање инжењера са лиценцом 392. 

ПИТАЊЕ: 

  5. У оквиру Пројектног задатка, страна 4, од понуђача се захтева израда пројекта 1. 
архитектура, који дефинише партерно и спољно уређење предметног простора, за 
шта је задужен архитекта са лиценцом 300, због чега инвеститор захтева и израду 
пројекта 9.- пројекат пејзажно архитектонског-спољног уређења, а самим тиме и 
ангажовање инжењера са лиценцом 373? Обзиром да је опис послова из пројекта 9 
садржан у пројекту 1, сматрамо да је пројекат 9 непотребан. Молим за појашњење. 

ОДГОВОР: 
   5. Потребна је израда оба пројекта. 
 
                                                                                Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-54/2019-VIII 


