
 
   Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

                Град Сомбор 

              Градска управа 

    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 Број:  404-167/2019-VIII 

 Дана: 05.07.2019. 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: 404-167/2019-VIII 

- КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења 

„Трга уметности“ у Сомбору 
 

 

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

 

ПИТАЊЕ: 

1. Да ли учесници могу да добију подлоге са геодетским снимцима непосредне 

локације да би могла да се уради тачна денивелација. 

 

ОДГОВОР: 

1. Расписивач није у могућности да достави геодетску подлогу учесницима па се 

ни тачна и детаљна нивелација неће очекивати од учесника- оријентациони приказ 

решавања је сасвим прихватљив у овој фази. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

2. Нигде није назначено да ли постојећи зид на средини непосредне локације може 

да се уклони делимично, или у целости. 

 

ОДГОВОР: 

2. По питању везаног за третирање постојећег зида одлука о потпуном или 

делимичном уклањању постојећег зида у потпуности је у рукама учесника и 

самог идејног решења предметног простора. 

 

 



ПИТАЊЕ: 

 

3. Да ли је могуће добити фасаде објеката у непосредној околини у dwg. формату. 

 

ОДГОВОР: 

Што се тиче фасада, Расписивач ће допунити документацију са dwg. форматом фасада 

Грашалковићеве палате - иста је доступна на сајту Града Сомбора, линк 

 

https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku/javna-nabavka-

usluga-konkurs-za-dizajn-urbanisticko-arhitektosnki-konkurs-za-izradu-idejnog-resenja-trga-

umetnosti-u-somboru-25-06-23-09-2019/. 

 

 

ПИТАЊЕ: 

4. Занима ме где могу да преузмем документацију за конкурс трга уметности-

цртеже ситуације, пресеке и основе ? 

 

ОДГОВОР: 

4.Конкурсну документацију учесници конкурса могу преузети без надокнаде са 

Портала јавних набавки Управе за јавне набавке и са интернет страници 

Наручиоца (www.sombor.rs- у наслову „Градска управа“- „Јавне набавке“- 

„Јавне набавке у току“). 

Техничку документацију која није јавно доступна могу преузети сви 

заинтересовани слањем попуњеног пријавног листа- ПРИЛОГ 1 (страна 22/25 

конкурсне документације) на mail адресу: dpavlovic@sombor.rs  

 

ПИТАЊЕ: 

           5. Да ли у изради конкурса могу учествовати аутори који нису из Србије? 

 

ОДГОВОР: 

   5. Moгу учествовати аутори који нису из Србије. У позиву за учешће на конкурсу 

за дизајн објављеном на Порталу јавних набавки и сајту Града Сомбора право 

учешћа на конкурсу за дизајн имају сва заинтересована физичка и правна лица. 

У члану 38. став 4. тачка 1 Закона о јавним набавкама јасно је наведено да учешће 

на конкурсу не може бити ограничено на одређено географско подручје или део тог 

подручја. 

 

ПИТАЊЕ: 

        6. Уколико награђено решење нема аутора који има лиценцу, да ли је могуће да аутор 

ангажује треће лице које има исту и које би заступало аутора? 

 

ОДГОВОР: 

        6. У конкурсној документацији је наведено:  

„Уколико Расписивач оцени, на основу извештаја жирија, да награђени радови 

испуњавају све постављене захтеве и циљеве из Конкурсног задатка спровешће 

https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku/javna-nabavka-usluga-konkurs-za-dizajn-urbanisticko-arhitektosnki-konkurs-za-izradu-idejnog-resenja-trga-umetnosti-u-somboru-25-06-23-09-2019/
https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku/javna-nabavka-usluga-konkurs-za-dizajn-urbanisticko-arhitektosnki-konkurs-za-izradu-idejnog-resenja-trga-umetnosti-u-somboru-25-06-23-09-2019/
https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku/javna-nabavka-usluga-konkurs-za-dizajn-urbanisticko-arhitektosnki-konkurs-za-izradu-idejnog-resenja-trga-umetnosti-u-somboru-25-06-23-09-2019/


преговарачки поступак за израду пројектне документације у складу са чланом 36. 

став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама. 

Да би аутор (ауторски тим) награђених радова могао да учествује у даљем 

Поступку (Преговарачки поступак за израду пројектне документације у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама) у обавези је да поседује 

одговарајуће лиценце за пројектовање (пројектантске лиценце за инжењера 

архитектуре, грађевине, електроинжењера). 

Учесници у Преговарачком поступку (аутор или ауторски тим награђених радова) 

биће позвани да доставе документацију о испуњености услова у преговарачком 

поступку (на основу члана 75, 76, 77 и 78, Закона о јавним набавкама).“  

 

Наведено значи да на конкурсу за дизајн могу СВА заинтересована лица да 

учествују али уколико њихови радови буду награђени исти ће бити позвани у даљи 

преговарачки поступак и тада је неопходно да обезбеде одговарајуће лиценце 

за пројектовање свог решења. Награђени аутор може да ангажује лица са лиценцом 

и да заједно наступају у преговарачком поступку. 

 

ПИТАЊЕ: 

       7. Да ли можемо да се пријавимо на конкурс ако смо из Босне и Херцеговине? 

 

ОДГОВОР: 

       7. Moгу учествовати аутори који нису из Србије. У позиву за учешће на конкурсу за дизајн 

објављеном на Порталу јавних набавки и сајту Града Сомбора право учешћа на конкурсу за 

дизајн имају сва заинтересована физичка и правна лица. У члану 38. став 4. тачка 1 Закона о 

јавним набавкама јасно је наведено да учешће на конкурсу не може бити ограничено на 

одређено географско подручје или део тог подручја. 

 

 

 

 

                                                                                         Спроводиоц предметне јавне набавке 

                                                                                                       404-167/2019-VIII 


