
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
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              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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 Дана: 28.07.2019. 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: 

Колико сам видео за учествовање за идејно решење није неопходна никаква лиценца, јер 
ја поседујем бачелор диплому из Архитектуре, да ли могу да учествујем? 
 

ОДГОВОР: 
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 конкурсној документацији је наведено:  
„Уколико Расписивач оцени, на основу извештаја жирија, да награђени радови 
испуњавају све постављене захтеве и циљеве из Конкурсног задатка спровешће 
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. 
 
 
 
 
                                                                                         Спроводиоц предметне јавне набавке 
                                                                                                       404-167/2019-VIII 


