
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-160/2019-VIII 
 Дана: 04.07.2019. 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: 404-160/2019-VIII 
- Реконструкција и доградња атарског пута у Алекса Шантићу - 

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

 
ПИТАЊЕ: 

1. Наручилац је на страни 12 и 13 захтевао технички капацитет механизације и 
опреме са кључним карактеристикама.  
 
Обзиром да у предмеру и предрачуну радова постоји позиција асфалтирања 
коловоза  питање гласи: 
 
Да ли је потребно да понуђач поседује и асфалтну базу, колики треба да буде 
минимални захтевани капацитет асфалтне базе и удаљеност исте.?  
Као доказ за тражени технички капацитет сте навели  на страни 12 – уговор о 
купопродаји, или рачун или инвентарска листа, или уговор о лизингу, закупу, са 
роком не краћим од уговореног рока.  
Уколико се тражи асфалтна база да ли докази за испуњеност услова остају исти као 
и за тражени технички капацитет  или је потребно поред наведеног доставити и 
извод из листа непокретности са употребном дозволом или привременом 
грађевинском дозволом? 
  

 
 

ОДГОВОР: 
1. Наручилац је мишљења да Понуђач, односно Извршилац треба да располаже опремом и 
механизацијом за извођење радова на градилишту, а да постројењем за израду материјала које 
се уграђују не мора да располаже. 



 
ПИТАЊЕ: 

2. Сходно члану 63.ЗЈН, обраћамо вам се са захтевом за додатним појашњењима у 
вези конкурсне документације  и  припреме понуде по јавној набавци број  ЈН бр 
404160/2019-VIII - Реконструкција и доградња атарског пута у Алекса Шантићу  . 

Питање: На страни 45,46 и 47 конкурсне документације у тачки 11-  Упуство 
понуђачима  како да сачине понуду ,  тражено  је  да  се уз понуду доставе два 
писма  о намерама банке обавезујућег карактера,  за издавање банкарске гаранције 
за  добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном  року,  а такође 
да је изабрани понуђач  дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење 
посла и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

-Како је за  тражена обавезујућа писма  о намерама банке и саму процедуру 
њихових издавања  од стране пословних банака потребно доста времена,  а и  
финансијских средстава за њихово одобрење,  односно за издавање писама 
неопходно је  положити динарски депозит у  траженој вредности  обавезујућег  
писма о намерама  банке ,  а као понуђачи  никада  нисмо  сигурни да ли ћемо  на 
тендеру бити  најповољнији и изабрани , то нам ствара доста додатних трошкова и 
времена и  спречава  нас  да будемо  учесници и на другим  јавним набавкама, због 
неопходног издавања финасијских средстава која морају бити  депонована код 
пословне банке све до окончања поступка јавне набавке , а све то може да  потраји 
и дуже времена  у случају подношења захтева  за  заштиту права,  које могу  
предузети и други потенцијални понуђачи. 

Наше  питање и сугестије :   Да ли уместо тражених  обавезујућих писама о 
намерама банке да изда банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање  
недостатака у гарантном року које сте прописали у конкурсној документацији  
можете да измените и да тражите само  банкарске гаранције за добро извршење 
посла и отклањање  недостатака у гарантном  року,  а које ће  изабрани  понуђач 
доставити  тек по  потписивању уговора о извођењу радова, односно  најкасније у 
року од 7 дана по потписивању уговора. 

-На овај начин би сте проширили круг потенцијалних понуђача и то све у складу са  
чланом 9.,10, 11. и  12.ЗЈН. 

ОДГОВОР:  
2. Наручилац ће на основу постављеног питања изменити конкурсну документацију 
тако да ће се захтевати да Понуђач достави уз понуду писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање грешака у 
гарантом року без ознаке обавезујуће. 
 
                                                                                   Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-160/2019-VIII 


