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        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1    Јн 

17/2018 доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 
 

 

 

 ПИТАЊЕ 1: 

 

У делу ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУН који се односи на РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА, позиција 7. 

стоји: "Машинско рушење зидова од опеке уз истовремено чишћење бакра од плочица и слагање на 

градилишту. Обрачун по м3 зида.", док је јединица мере за исту ту позицију м².  

Такође, у истом делу ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА који се односи на ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ позиција 

7. стоји: "Црпљење подземне воде. Обрачун по часу.", док је јединица мере за исту ту позицију 

паушално. 

 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 У предмеру објављеном у склопу конкурсне документације постоји грешка. 

  

У делу ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУН који се односи на РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА, позиција 7. 

стоји: "Машинско рушење зидова од опеке уз истовремено чишћење бакра од плочица и слагање на 

градилишту. Обрачун по м3 зида.", док је јединица мере за исту ту позицију м².  

-ИСПРАВНО ЈЕ : JEDICA MERE м3.   

Такође, у истом делу ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА који се односи на ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ позиција 

7. стоји: "Црпљење подземне воде. Обрачун по часу.", док је јединица мере за исту ту позицију 

паушално. 

-  ИСПРАВНО  ЈЕ: JEDICA MERE h. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАЊЕ 2: 

 

.     Молимо Наручиоца да нам због обимности предмера радова пошаље исти у Еxcel  формату ради 

брже и лакше израде понуде, узимајући у обзир да је важећи и ваљан једино предмер објављен у 

оквиру конкурсне документације. 

OДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

Чланом 12. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да је Наручилац дужан у свим фазама 

поступка јавне набавке да обезбеди једнак положај свим понуђачима.  

Сходно Вашем питању и молби, Наручилац нажалост неће моћи да изађе у сусрет заинтересованом 

лицу, јер су свим заинтересованим лицима доступна само она документа која су објављена на 

Порталу јавну набавки и интернет сајту Наручиоца.  

Поред тога што исто није предвиђено конкурсном документацијом, доставом траженог Наручилац би 

у конретном случају повредио једно од основних начела Закона о јавним набавкама, те би довео 

једног од понуђача у донекле повољнији положај у односу на друге, којима такав предмер и 

предрачун радова у Excel формату не би био достављен.  

  

  

 

                                                                                                                   Комисија за јавну набавку 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 


