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ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 
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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 – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

Ред бр. ЈН 24/2020 доставља: 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
Питање 1: 
Зашто је потребно два димпломирана инжињера са лиценцом 450 када је у питању одржавање а не изградња ( 

за другим непа техничке потребе) ? 

 

Одговор наручиоца: 

Потребно је ангажовање два инжењера из разлога што се у одређеним ситуацијама ради на више локација 

истовремено,са више ангажованих радника, (5-15), у зависности од потребе. Такође, радови се изводе по 

потреби сваки дан у недељи, тако да је немогуће да све у реалном времену испрати једна особа. 

 

Питање 2: 

Зашто је потребно 10 електричара када за тражени посао (предмет ЈН) довољно 2 човека  ? 

 

Одговор наручиоца: 

При одређеним поправкама већег обима, потебно је ангажовање већег броја радника електро струке, 

до 15. Пример тога је замена рефлектора испред градске куће. 

Питање 3: 
 Да ли електричар треба да поседује уверење о стручном оспосољености за безбедан и здрав рад у близини 

напона  ? 

 
Одговор наручиоца: 

 

Да (страна 13 од 44 конкурсне документације) 

 

Питање 4: 

Да ли квалификовани радник за руковање хид.дизалицом може да буде истовремено и возац Ц категорије  ? 

 

Одговор наручиоца 
 Да. 

 

Питање 5: 

Зашто се траже два возача Ц категорије када један камион-дизалицу може да вози само један човек у датом 

тренутку  ? 

 

Одговор наручиоца 

Из разлога  што се у одређеним ситуацијама ангажује више дизалица, као и камион за одношење шута, камион 

са грајфером, итд. 

 

Питање 6: 



 
 

Пошто предмет ЈН није инсталација/одржаванје ЛЕД расвете што се може видете из тражене спецификације 

материјала молимо вас да нам образложите исто ? 

 

Одговор наручиоца 

У спецификацији материјала постоје позиције које су ЛЕД расвета, које се такође одржавају и мењају по 

потреби. 

 

Питање 7 : 

Тражена полиса осигурања од професионалне одговорности/полисом од опште одговорности се доставља 

након потписивања уговора те тражење исте није адекватно тражити ток подношења понуде, молимо вас да 

овај услов изменити и ускладите са ЗЈН. ? 

Одговор наручиоца 

-Осигурање радника је законска обавеза послодавца и тражење полисе на увид као услов учествовања у 

поступку није у колизији са ЗЈН. Пошто су  у питанју специфични послови, рад са машинама, рад на висини, 

рад са ел. Енергијом, сматрамо да је примерено да се стави акценат на осигурање радника. 

 

 Питање 8: 
 Собзиром да је дефинисан рок извођења радова 2 дана од пријем захтева наручиоца потреба технички и 

кадровски капацитети нису сразмерни опису посла, молимо Вас да изменити конкусну документацију и 

ускладите са ЗЈН. ? 

Одговор наручиоца 
Потреба и технички капацитет су у сразмери са описом посла из разлога што Град Кикинда и околна 

села заузимају велику површину, те је наведени капацитет потребан да би се адекватно одговорило 

на упите који могу бити међусобно удаљени, као и различите природе. (замена сијалица и замена или 

поравка стуба на различитим локацијам у  градау и селима. 

 

Питање 9: 
Да ли наручиоц поседује укупан број заменутих сијалица у предходних годину дана по спецификације која је 

из конкурсне докуементације ? 

      Ако поседује молимо да исти достави на увид свим заинтересованим странама ? 

Одговор наручиоца 
За наведени упит вас упућујемо да своје право можете да остварите по процедури коју прописује 

Закон о доступности информација од јавног значаја. 

 

Питање 10 : 

Да ли наручиоц посадује тачне локације већ заменутих сијалица у предходној години ? 

Одговор наручиоца 

За наведени упит вас упућујемо да своје право можете да остварите по процедури коју прописује 

Закон о доступности информација од јавног значаја. 

 

 

Питање 11: 

У конкурсној документацији (2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ) сте табеларно намели велики број сијалица да ли је то то штампарска 

грешка те по овој ЈН треба да се испоруце сијалицу (сви елементи) ? 

Одговор наручиоца 
 

Није штампарска грешка,потребан је тај број сијалица. 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 

 

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

 



 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


