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Град Сомбор као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова – 
Изградња локалног пута од регионалног значаја Стапар-Сивац на територији 
Града Сомбора, бр. јавне набавке 404-152/2019-VIII, за коју је Позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца дана 26.07.2019. године.  
Заинтересованo лицe je  дана 15.08.2019. године , електронским путем упутили 
Захтев Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем 
понуде и у том смислу поставили  4 питања.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следеће одговоре: 
 
1. Питање:  
Наручилац је у конкурсној документацији у делу ПОСЛОВНОГ 
КАПАЦИТЕТА као додатне услове на страни 10 прописао - 
„Да понуђач има неопходан пословни капацитет за ову јавну набавку, што 
подразумева да је понуђач извео радове који су предмет ове јавне набавке 
(изградња или реконструкција саобраћајница) у претходних 5 (пет) обрачунских 
година од дана објављивања Позива на Порталу (2014.,2015.,2016.,2017. и 2018. 
год.)“ 
Да ли ће се као референтни радови за пословни капацитет признати радови на 
изградњи, санацији и реконструкцији некатегорисаних путева који су 
започети у 2018.год, а завршени у 2019. години пре објевљивања Позива за 
подношење понуда, јер термин у претходних 5 (пет) обрачунских година  од дана 
објављивања Позива на Порталу подразумева и део радова из 2019. године 
завршене до објављивања Позива за подношење понуда? 
 
 
Одговор Наручиоца: 
Да, признаће се. 
 
2. Питање : 
Наручилац је у конкурсној документацији као део ТЕХНИЧКОГ 
КАПАЦИТЕТА , на страни 11/93 захтевао 



Да понуђач поседује Асфалтна у базу (на удаљености до 70км –превоз отвореним 
камионима или до 100 км уз поседовање термо контејнера) комада 1, што се 
доказује  Употребном дозволом и Изводом из листа непокретности (или извод из 
земљишњих књига) где се јасно види да је асфалтна база легално уцртана. 
 
 
Анализом додатних услова пословног капацитета може се утврдити да тражен 
услов дискриминише и ограничава понуђаче па су самим тим у супротности са 
чланом 76. ставом 6. ЗЈН. Чланом 76. Ставом 6. ЗЈН којим је прописано да  
„Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.“   
Наручилац је направио пропуст када је у оквиру техничког капацитета захтевао да 
се поседовање асфалтне базе докаже Употребном дозволом и Изводом из листа 
непокретности (или извод из земљишњих књига), јер се поседовање асфалтне базе 
може доказати и путем пописне листе и рачуна, а за квалитетно и у року извођење 
радова из предметне документације, потпуно је небитно да ли је база уцртана. 
Радове из предметне набавке може извршити и понуђач који не поседује уцртану 
асфалтну базу, већ поседује асфалтну базу која је исправна. Не постоји разлика 
између уцртане и неуцртане асфалтне базе, једино што је битно јесте да је база 
исправна и да се са њом може произвести довољно асфалта за реализацију набавке, 
а довољан доказ за то је пописна листа понуђача. Увидом у јавно доступне 
документације осталих наручиоца, па и Министарстава, који спроводе набавке са 
већом процењеном вредношћу, може се утврдити да се ако доказ поседовања 
асфалтне базе захтева само пописна листа. 
У смислу напред изнетог молимо наручиоца да овако дискриминишући доказ 
избрише, јер ограничава конкуренцију и као доказ за поседовање асфалтне 
базе пропише достављање пописне листе и рачуна ? 
 
Одговор Наручиоца: 
Наручилац ће на основу постављеног питања изменити конкурсну 
документацију. 
 
3. Питање:  
        

Молимо наручиоца да за појашњење доказа КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: 
 
3.1. Да ли је, као прихватљив доказ, за руковаоце радним машинама, довољно 
доставити М образац, уверење о стручној оспособљености и образац 6? 
 
3.2. Да ли је, као прихватљив доказ, за возаче, довољно доставити М образац, 
копија возачке дозволе и образац 6? 
 
3.3. Да ли је, као прихватљив доказ, за помоћне раднике, довољно доставити М 
образац и образац 6 ? 
 

Одговор Наручиоца: 
 



3.1. Да. 
3.2. Да. 
3.3. Да. 
 
                                                                                              ГРАД СОМБОР 
                                                                        Комисија за спровођење поступка јавне набавке 
                                                                                         број 404-152/2019-VIII 


