
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-166/2019-VIII 
 Дана: 10.02.2020. 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 Градска управа града Сомбора, доноси 
 
 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-166/2019-VIII 
- Реконструкција пијаце у „ланцима“ у Сомбору - 

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

 
ПИТАЊЕ: 

Shodno clanu 63. Zakona o javnim nabavkama ("SI. Glasnik RS" br. 
124/12, 14/15 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, obracamo Varn se sa 
zahtevom za dodatnim informacijama i objasnjenjima u vezi konkursne 
dokumentacije i pripreme ponude po javnoj nabavci broj 404-166/2019-
VIII "Rekonstrukcija pijace u "lancima" u Somboru": 
• U konkursnoj dokumentaciji u delu Kadrovski kapacitet zahtevate da se dostave 

lica sa vazecim licencama odgovornog izvodaca radova: jedno lice sa licencom 
412 iii 415 iii 418 iii 812, jedno lice sa licencom 414 i jedno lice sa licencom 
450. Da Ii ce ponuda biti ispravna i prihvatljiva ukoliko ponudac dostavi dokaz 
da jedna osoba poseduje dve iii vise zahtevanih licenci? 

 
• U konkursnoj dokumentaciji u delu Tehnicki kapacitet zahtevate da se dostavi 

Utovarivac ULT 150. lz kog razloga je Narucilac postavio ovakav uslov koji nije 
u skladu za Clanom 10. ZJN, s obzirom da i drugi utovarivaci mogu Liraditi iste 
radove kao i zahtevana masina? Da Ii ce ponLida biti ispravna i prihvatljiva 
ukoliko se dostavi dokaz da ponLidac posedLije Litovarivac od nekog drLigog 
proizvodaca kao npr.: CATEPILLAR, FAUN, JCB, HITACHI, iii neki drugi 
model ULT-a? 



 
• U konkursnoj dokumentaciji u delLI Tehnicki kapacitet  Narucilac  zahteva  

Rovokopac  sa muljnom kasikom za iskop rovova, koja se koristi za kosenje LI 
rovovima,  za  krcenje  kanala  sa trskom,  za vadenje mulja iz kanala, itd... (u 
prilogLI izvod iz kataloga). Da Ii ce ponuda biti ispravna i  prihvaljiva ukoliko 
ponLidac dostavi dokaz za rovokopac sa obicnom  kasikom za iskop,  s obzirom  da  
u predmerLI ne postoje radovi za koje bi se koristila zahtevana mLiljna kasika. 

 
• U konkursnoj dokumentaciji u delLI lnstalacija javne rasvete, u pozicijama 1.6 i 

2.6 navode se tehnicke karakteristike koje treba ponudene svetiljke da zadovolje. 
Pozicijom 1.6 definisana je svetiljka sa asimetricnom svetlosnom raspodelom , a 
u poziciji 2.6 je svetiljka sa simetricnom svetlosnom raspodelom. Da Ii je 
dovoljno dostaviti dokument sa podacima o fotometrijskim karakteris tikama i 
polarnim dijagramom za oba tipa svetiljki, na osnovu kojih ce se videti da 
ponudene sveti ljke odgovaraju zahtevima konkLirsne dokumentacije? 
S obzirom da se kod CE deklaracije o usaglasenosti koju svaki 
proizvodac izdaje, navode direktive i standardi sa kojima je svetiljka 
Lisaglasena, da Ii je dovoljno priloziti CE deklaraciju proizvodaca u 
kojoj se vidi daje fotobioloska bezbednost LI skladu sa standardom 
62471? 
Da Ii navedena snaga od 51W za poziciju 1.6 i 2.6 predstavlja maksimalnu 
snagLI kojLI ce Narucilac prihvatiti? 
Da Ii boja svetiljke treba da bude usaglasena sa navedenom bojom 
stuba, jer kod svetiljk e nije naveden RAL dok kod stubova jeste? 

• Na poziciji pripremnih radova, "Geodetsko obelezavanje saobra6ajnice, platoa, 
pijace i trotoara", potrebni su nam tehnicki detalji iz projektne dokumentacije, 
gde se moze definisati koliko je potrebno tacaka obeleziti, kako bi se mogla 
precizno odrediti cena za predmetnu poziciju, pa Vas zbog navedenog, molimo da 
konkursnu dokum entaciju dopunite sa neophodnom projektnom 
dokumentacijom. 

 
• Na poziciji zemljanih radova, "Oprezan rucni iskop oko postoje6ih istalacija i 

eventualni rucni iskop radi spustanja intalacij a po nalogu nadzornog organa", 
da bi se mogla odrediti precizna cena navedene pozicije, potreban nam je uvid 
u snimak podzemnih instalacija na celoj povrsini izvodenja radova, pa Vas 
ljubazno molimo da sa istim dopunite konkursnu dokumentaciju. 

 
• U delu predmera radova hidrotehnickih instalacija, u grupi zemljanih radova, 

"Nabavka i ubacivanje peska u rov za posteljicu kanalizacionih cevi. Na 
isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine d=10cm. Po 
zavrsenoj montazi cevi, oko i iznad cevi, nastupa sloj peska debljine d= 10cm. 
Oko cevi se ne sme stavljati kamen iii drugi tvrdi predmet koji bi mogli ostetiti 
cev. Obracun p 1m3 ugradenog peska", nije definisano sa kojom vrstom peska je 
potrebno izvesti navedenu poziciju, pa molimo Narucioca da nam dostavi 
odgovor da Ii je navedenu poziciju prihvatljivo izvesti sa zutim peskom. lsto 
pitanje za Narucioca je i za sve ostale pozicije na kojima nije definisana vrsta 
peska sa kojim je potrebno izvesti predmersku poziciju? 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "lzrada armirano-

betonskih stubova sa zavrsenom obradom od kamenog agregata u nijansi 



svetlo roze boje iii od prirodnog kamena slicne 
teksture. Stubove napraviti u svemu prema crtezu iz tehnicke 
dokumentacije sa ankerim a za vezivanje karike lanca. Stubove 
povezati nevidljivim ankerom za podlogu od behatona ploca. Obracun 
po kom." navedeno je "u svemu prema crtezu". Molima Narucioca da 
izvrsi dopunu konkursne dokumentacije  sa tehnickim crtezima iz kojih 
6e potencijalni ponudaci mo6i utvrditi kakav tacno stub treba da 
ponude. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Reparacija postoje6ih 

karika lanca sa izradom novih koji nedostaju. Po izradi lancanika povezati iste 
sa stubom. Lancanike postaviti u skladu sa tehnickom dokumentacijom. 
Zavrsna obrada je u mat crnoj boji. Obracun po m2 ", navedeno je "u svemu 
prema crtezu". Molima Narucioca da izvrsi dopunu konkursne dokumentacije 
sa navedenim tehnickim crtezima iz kojih 6e potencijalni ponudaci mo6i 
utvrditi o kakvim se tacno karikama i lancu radi i da sagledaju tacne tehnicke 
karakteristike istih. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada 

metalnog zastitnog stuba u svemu prema crtezu iz tehnicke dokumentacije. 
Zavrsna obrada u mat crnoj boji. Obracun po kom ". Molimo Narucioca da izvrsi 
dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehn ickom dokumentacijom, iz 
koje 6e potencijalni ponudaci mo6i utvrditi o kakvom se tacno zastitnom 
metalnom stubu radi i kakav je tacno metalni zastitni stub potrebno da ponude. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka i postavljanje 

natkrivenih biciklarnika  na poziciji iz tehnicke dokumentacije. Obracun po kom" 
. Molimo Narucioca da izvrsi dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom 
tehnickom dokumentacijom, iz koje 6e potencijalni ponudaci mo6i utvrditi o 
kakvom se tacno natkrivenom biciklarniku radi, i kako bi mogli na pravi nacin 
formirati ponudu za navedenu poziciju. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka i postavljanje 

podzemnih kontejnera za sme6e na poziciji iz tehnicke dokumentacije. Armirano 
betonskih saht uraditi zajednicki za oba kontejnera , a na dnu sahta ostaviti 
udubljenje potapaju6u pumpu za vodu. Pumpu poveza ti cevima 
02 za atmosferski kolektor. U cenu uracunati sve potrebne elemente 
za ugradnju kontejn era. Obracun po kom". Molimo Narucioca da 
izvrsi dopunu konkursne dokumentacije sa naved enom tehnickom 
dokumentacijom, iz koje 6e potencijalni ponudaci mo6i utvrditi o 
kakvom se tacno podzemnom kontejneru radi, kojih tehnickih 
karakteristika, (zapreminski prostor, nacin cis cenja, materijali od 
kojih je izraden), i kako bi na pravi nacin mogli da formiraju cenu za 
predmet nu poziciju. 
• U delu  predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i 

izrada ventilacione kape rezervoara za vod u. Ventilacionu kapu  uraditi 
dimenzija 60160cm, a visine 80cm, od plastificiranog lima u mat crnoj boji na 
poziciji iz tehnicke dokumentacije. Obracun po kom". Molimo Narucioca da 
izvrsi dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehnickom 



dokumentacijom, iz koje 6e potencijalni ponLidaci mo6i Litvrditi o kakvoj se 
tacno ventilacionoj kapi za rezervoar radi, odnosno iz kojih 6e potencijalni 
ponLidaci na pravi nacin mo6i sagledati sve tehnicke karakteristike 
ventilacione kapi, i na osnovu istih formirati pravilno cenu za predmetnu 
poziciju. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada 

anker ploca za kandelabere. Anker ploce uraditi dimenzija 35/35 cm, od celicnog 
lima u  mat crnoj boji na poziciji iz tehnicke dokumentacije. Obracun po kom". 
Molimo Narucioca da izvrsi dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom 
tehnickom dokumentacijom, iz koje 6e potencijalni ponudaci mogli utvrditi o 
kakvoj se tacno anker ploci radi, kako bi mogli formirati na pravi nacin cenu za 
predmetnu poziciju. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada 

anker ploca za saobracajnu signalizaciju. Anker ploce uraditi dimenzija 30/30 cm, od 
celicnog lima u mat crnoj boji na poziciji iz tehnicke dokumentacije ". Molimo 
Narucioca da izvrsi dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehnickom 
dokumentacijom, iz koje ce potencijalni ponudaci  moci  utvrditi  o  kakvoj  se tacno 
anker ploci radi, kako bi mogli formirati na pravi nacin cenu za predmetnu pozicij u. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka  i postavljanje  

kanti za otpatke  na poziciji iz tehnicke dokumentacije. Obracun po kom." Molimo 
Narucioca da izvrsi dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehnickom 
dokumentacijom, iz koje ce potencijalni ponudaci  moci utvrditi o kakvoj se tacno 
kanti za otpad radi, kog obilka i dimenzija, kako bi mogli formirati na pravi  nacin 
cenu za predmetnu poziciju. 

 
• U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i 

izrada metalne ograde rampe za kretanje osoba sa invaliditetom. Zavrsna 
obrada u mat crnoj boji. Obracun po kom.". Molimo Narucioca da dopuni 
konkursnu dokumentaciju sa tehnickim crtezima rampe za kretanje osoba sa 
invaliditetom, kako bi potencijalni ponudaci mogli sagledati tehnicki zadatak 
za izradu predmetne rampe za osobe sa invaliditetom i na taj nacin pravilno 
formirali cenu za navedenu poziciju. 

 
• U deu predmera razni radovi, na poziciji "Nabavka sadnica i sadnja istih na poziciji 

iz tehnicke dokumentacije. Sadnice odabrati uz konsultaciju sa JKP iz Sombora i uz 
saglasnost investitora i nadzornog organa. Obracun kom". Molimo Narucioca da 
dopuni konkursnu dokumentaciju sa tacnom specifikacijom sadnica, gde ce biti 
navedena vrsta sadnica  i godina  starosti  sadnice,  kako  bi potencijalni ponudaci 
bili   mogucnosti  da na pravi nacin odrede cenu za navedenu predmetnu poziciju. 

 
• U delu predmera razni radovi, na poziciji "Uklanjanje postoje6ih stabala  koje  se po 

tehnickoj dokumentaciji ne zadrzavaju i orezivanje stabala koji se zadrzavaju. 
Obracun pausalno" . Molimo Narucioca da dopuni konkursnu dokumentaciju iz 
tehnicke dokumentacije iz koje ce potencijalni ponudaci biti u mogu6nosti da tacno 
sagledaju broj stabala i njihov obim stabla, koja su predvidena za uklanjanje, a koji 
broj stabla i kog obima je predviden za orezivanje. 

 
• U gruipi Elektroradovi na poziciji 3 "lshodovanje potrebnih dozvola i 

saglasnosti za pocetak radova na objektu - komplet 1". Molimo Narucioca da 



izvrsi izmenu konkuirsne dokuimentacije i na predmetnoj poziciji konkretno 
navede o kojim se dozvolama i saglasnosti radi kako bi potencjalni ponudaci bili u 
mogucnosti da na pravi nacin odrede cenu za predmetnu poziciju. 

  
 

ОДГОВОР: 
1. Понуда ће бити прихватљива. 
2. Понуда ће бити прихватљива ако се достави доказ да Понуђач поседује утоваривач без 
обзира на произвођача, на основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну 
документацију. 
3. у конкурсној документацији се тражи 
„Ровокопач са муљном кашиком и кашиком за ископ ровова“ 
Муљна кашика се може користити за ископ земље за постељицу како би површина 
постељице остајала равна без потребе ангажовања друге машине за равнање површине 
постљице. Предметни посао се може извршити и са обичном кашиком за ископ ровова, на 
основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 
4. Да, довољно је доставити фотометријске карактеристике и поларни дијаграм за оба типа 
светиљки. 
Да, довољно је приложити ЦЕ декларације. 
Наведена снага од 51W је минимална, Наручилац прихвата и већу. 
Боја светиљке треба да буде усаглашена са бојом стубова. 
5.Наручилац је у предмеру радова предвидео да се ова позиција обрачунава по m2, a не по 
броју тачака обележених на терену. 
6.На страни 11. у конкурсној документацији је наведено да Понуђачи могу извршити увид у 
пројектну документацију:   
„Увид у пројектно – техничку документацију може се извршити у просторијама Градске 
управе Града Сомбора, просторија  206  уз претходну најаву на тел. 025/468-267“ 
7. Да, прихватљиво је извести позицију са мајданским (жутим) песком одговарајућих 
карактеристика – чистоће, које Извођач доказује испитивањем и извештајем у току градње. 
8.- 19. 
На страни 11. у конкурсној документацији је наведено да Понуђачи могу извршити увид у 
пројектну документацију:   
„Увид у пројектно – техничку документацију може се извршити у просторијама Градске 
управе Града Сомбора, просторија  206  уз претходну најаву на тел. 025/468-267“ 
20. У позицији 3 код Електро радова мисли се на искључење напона односно довођење 
постојеће   инсталације у безнапонско стање. 
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