
 
   Република Србија 
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       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 је награђени ауторски тим у даљем преговарачком поступку дужан да сам 

финансира учешће стручних лица са лиценцом, или се та фаза пројекта третира 

независно од Конкурса и наручилац накнадно финансира израду извођачког 

пројекта? 

 

ОДГОВОР: 

1. У преговарачком поступку од три награђена рада изабрана на конкурсу бира се 

један са којим ће Расписивач закључити уговор о изради пројектно техничке 

документације. За израду пројектно техничке документације изабрани ауторски 

тим ће добити одређена средства.  

Значи прво се додељују награде (1, 2 и 3 награда у вредности назначеној у 

Конкурсној документацији) а након тока се води независан преговарачки поступак 

где се од три награђена бира један са којим се закључује уговор и посебним 

средствима финансира израда неопходне пројектно техничке документације. 

 

ПИТАЊЕ: 

2. Да ли постоје НЕОПХОДНЕ инжењерске лиценце које је потребно уврстити у 

пројекат? 

 



ОДГОВОР: 

2. „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).“ 

Под појмом одговарајуће сматрају се лиценце које ће стручно покрити делове 

будућег пројекта а врсте ће зависити од идејног решења Учесника. 

Пројектанске лиценце за инжењера архитектуре, грађевине и електроинжењера су 

наведене у конкурсној документацији из разлога што је Расписивач у Конкурсној 

документацији захтевао идејно урбанистичко- архитеконско решење са предлогом 

решења атмосферске канализације и јавне расвете (што не значи да се неће 

захтевати и друге врсте лиценци). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Спроводиоц предметне јавне набавке 

                                                                                                       404-167/2019-VIII 


