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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: 

"Графички прилози конкурсног рада формата 70x100cm треба да буду технички 

обрађени и презентовани на материјалу који је погодан за излагање и рад жирија." 

Разумљиво. Питање: Да ли ми штампамо и шаљемо заједно са свим осталим у 

запечаћеним ковертама или запечаћеним шта год, јер не знам како може толики 

формат да се пошаље поштом, а притом да се не наруши квалитет штампе?  

 

ОДГОВОР: 

Конкурсни елаборат- шест примерака А3 формата, графички прилози формата 

70/100 cm и CD заједно са затвореном ковертом са ознаком „АУТОР“ и са 

затвореном ковертом са ознаком „АДРЕСА ЗА ПОВРАТ РАДА“ неопходно је 

спаковати, умотати, упаковати у непрозорни материјал који ће заштити рад од 

механичког оштећења и од визуелног сагледавања- не сме се прекршити 

анонимност. 

Наведени пакет у који сте спаковали, умотали, упаковали све наведено неопходно 

је обележити шифром.  

Шифру креирате сами и она мора да садржи шест карактера (цифара и/или слова). 

 

ПИТАЊЕ: 

"Сваки графички прилог мора бити означен шифром у горњем десном углу који 

чини број од шест карактера (цифара и/или слова) и редним бројем прилога у 

доњем десном углу." Питање: Која шифра? Да ли ми сами одређујемо ту шифру 

или нам Ви шаљете? Или шифра Конкурса? ШИФРА је широк појам. 

 

 



ОДГОВОР: 

Шифру креирате сами и она мора да садржи шест карактера (цифара и/или слова)- 

не сме се прекршити анонимност. 

 

ПИТАЊЕ: 

"Сви прилози конкурсног рада морају се предати у запечаћеном омоту." Питање: (у 

вези са питањем 1) Како и на који начин да то изведемо и формат 70х100 

пошаљемо путем поште, а да се притом не оштети квалитет штампе? 

 

ОДГОВОР: 

Прописно упакујте конкурсни рад у материјал који ће га заштити од оштећења или 

тражите од поште, курирске или неке друге службе за превоз и доставу пошиљки 

да вам пакет упакују и заштите у транспорту.  

 

 

                                                                                         Спроводиоц предметне јавне набавке 

                                                                                                       404-167/2019-VIII 


