
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2018-39 

Дана: 13.06.2018. 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 – САНАЦИОНИ РАДОВИ НА 

ОБЈЕКТУ ЗАТВОРЕНИХ ПЛИВАЧКИХ БАЗЕНА  СЦ „ЈЕЗЕРО“ У КИКИНДИ, Јн 39/2018 

доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 
 

 

 

 ПИТАЊЕ 1: 

  
1. на стр. 21. и 22. конкурсне документације, у делу за Партију 1 – одржавање базена, навели сте 

да је потребно да понуђач располаже одређеним финансијским капацитетом за последње обрачунске 

године (2014, 2015, 2016.). Последње обрачунске године наше фирме су 2015, 2016 и 2017. година и 

за њих имамо извађен БОН – ЈН. Да ли је ово прихватљив доказ? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

2. на стр. 25. навели сте да је потребно доказати неопходан кадровски капацитет, у којем између 

осталог наводите да је потребно 5 грађевинских радника. Грађевински радници су и помоћни 

радници на градилишту, возачи, тесари, грађевински техничари итд. Да ли све наведено задовољава 

задати критеријум „грађевинских радника“ или ћете сами ближе одредити профиле грађевинских 

радника? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

Наручилац неће ближе одредити коју врсту грађевинских радника би требало приложити, довољно је 

да приложите доказ о ангажовању 5 грађевинских радника. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

3. на стр. 26. у делу у ком објашњавате начин доказивања кадровског капацитета је написано: 

„Уговори о обављању привремених и повремених послова, Уговори о делу и Уговори о допунском 

раду не могу бити са одложеним правним дејством, односно извршиоци напред наведених уговора 

морају бити ангажовани у време подношења понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је 

наведено: „у случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће извести радове....“ или 

сличног описа.“ 

а. на основу Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука 

УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), Чл. 48. 

УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ПОД ОДЛОЖЕНИМ УСЛОВОМ ИЛИ РОКОМ ЈЕ ПУНОВАЖАН АКО ЈЕ 

ПРЕДМЕТ ОБАВЕЗЕ КОЈИ ЈЕ У ПОЧЕТКУ БИО НЕМОГУЋ ПОСТАО МОГУЋ ПРЕ ОСТВАРЕЊА 

УСЛОВА ИЛИ ИСТЕКА РОКА.  

б. Такође, уколико бисмо закључили уговор, онако како тражите у конкурсној документацији, 

како ми реално немамо потребе за ангажовањем радника одређених профила, осим у случају да 

будемо изабрани као најповољнији понуђач, приморавате понуђаче да сачине ништав уговор, у 



складу са Чл. 47 истог закона, који каже: „ АКО ОСНОВ НЕ ПОСТОЈИ ИЛИ ЈЕ НЕДОПУШТЕН, 

УГОВОР ЈЕ НИШТАВ“ 

ц. Један уговор је према истом закону сачињен према сагласности воља које потписују уговор. 

Уколико Вам је потребна нека врста гаранције да ће одређени профили радника бити ангажовани, 

уместо да тражите уговор са таквим условима, као и пријаву радника, која је нама још један 

беспотребни, наметнути трошак, можете тражити предуговор (Члан 45. ЗОО) који има исту тежину 

као и уговор. 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ4: 

4. У моделу уговора на стр. 56, Члан . Став 1. наведено је да извођач треба да „потпише и овери 

Пројекат за извођење“. Молим Вас исправите у складу са Законом о планирању и изградњи и другим 

прописима, јер за санацију не постоји Пројекат за извођење. 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ 5: 

5. У истом моделу уговора, на страни 57, Члан 6. Тачка 14. молим Вас исправите у складу са 

законима и другим прописима, јер за санацију нема техничког прегледа, већ се ради примопредаја 

радова. Како бисмо могли да парафирамо модел уговора, у складу са захтевима из конкурсне 

документације, модел мора бити у складу са законом 

 
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације 
 

 

                                                                                                                   Комисија за јавну набавку 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


