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ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 
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Дана: 27.04.2018. године 

        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: 

Обзиром да је Наручилац у одговорима број V-404-1/2018-17 од 24.04.2018. образложио да се 

посебне дозволе од МУП-а за  вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника, као и за послове извођења посебних система и мера заштите од 

пожара, и то стабилних система за дојаву пожара могу доказати преко подизвођача, да ли то значи да 

је потребно приликом израде понуде поступити у складу са чланом 81. и чланом 80. став 12. ЗЈН где 

пише да добављач односно извођач не може да ангажује подизвођача којег није навео у понуди. 

 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

У складу са Законом о јавним набавкама, није могуће ангажовати подизвођача уколико га   понуђач 

није у својој  понуди навео  . 

 

 Питање 2: 

Такође, у одговорима стоји да је број од 14 грађевинских радника минималан број грађевинских 

радника како би се предметна набавка извршила. Сматрамо да је за предметну набавку поред 14 

грађевинских радника неопходно доказати и одређен број радника који по радном месту обављају 

машинске и електро послове јер у предмеру и предрачуну стоји да се изводе и хидротехничке 

инсталације, електроенергетске инсталације, телекомуникационе инсталације, машинске 

инсталације  за које ипак сматрамо да машински и електро инжењери неће изводити, него да ће они 

само решењем бити именовани за одговорне извођаче радова. 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

На ово питање, Наручилац је већ одговорио,дана 24.04.2018.године  и Комисија за јавне набавке је 

прописала минимални број радника и такође  остаје при условима датим у конкурсној документацији 

 

 

                                                                                                                Комисија за јавну набавку 
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