
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-73/2019-VIII 
 Дана: 21.03.2019. 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 Град Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-73/2019-VIII 
- Електроинсталатерски радови на другом спрату објекта „Жупанија“ 

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

 
ПИТАЊЕ: 

 
 1. Na strani 6/38 Konkursne dokumentacije u Odeljku IV ” USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU 
JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH 
USLOVA” , u delu, koji se odnosi na dokazivanje ispunjavanja dodatnih uslova, za ispunjenost 
tehničkog kapaciteta (dostavno vozilo), stoji:  
„Доказ:  
За наведену опрему треба  
доставити доказ о власништву-  
уговор о купопродаји, или рачун, или  
инвентарска листа, или уговор о  
лизингу, закупу , са роком не краћим  
од уговореног рока, као и копију  
саобраћајне дозволе.“  

Naše pitanje je: Da li je, kao dokaz, dovoljno priložiti kopiju očitane saobraćajne dozvole vozila, budući da u njoj vidi ko 
je vlasnik vozila? 

 
ОДГОВОР: 
Ако је у саобраћајној дозволи наведен власник возила довољно је приложити очитану 
саобраћајну дозволу, наравно ако је власник Понуђач, а ако није потребан је и уговор о закупу 
или неки други доказ од наведених у табеларном приказу у конкурсној документацији. Битно је 
да се докаже да Понуђач по било ком основу има наведено возило. 
 



ПИТАЊЕ: 
 
 „9.5. Други захтеви  
Понуђач треба да обиђе локацију пре давања понуде. Обилазак је потребно  
најавити дан раније и договорити тачан термин, обилазак није могућ на дан  

отварања јавне набавке.“ 
Naše pitanje je: Zbog čega je obavezan obilazak lokacije od strane ponuđača, kada Zakon o javnim 
nabavkama ne predviđa mogućnost nametanja takve obaveze ponuđačima od strane Naručioca? 

 
ОДГОВОР: 
Наручилац је навео да Понуђачи треба да обиђу локацију из разлога што је објекат на коме се 
врше предметни радови веома специфичан, ради се о објекту од велике културне и историјске 
вредности. Сматрамо да је обилазак локације предност за Понуђача приликом састављања 
понуде, јер ће моћи на реалнији начин да сагледа шта се све од њега очекује и у којим условима 
се радови изводе, као и да се смањи могућност накнадних притужби од стране Понуђача. 
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду Понуђача која не садржи потврду о 
обиласку локације. 
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