
 

 

Питање бр. 1: У Предмеру и предрачуну елекротехничких радова на странама 82, 83 и 

85/100 у позицијама од А.1 до А.6 као и позицији А.9 стоји да те позиције обавља ЕДБ. 

Да ли то значи да за те позиције не треба да дамо цене с обзиром да ће те радове 

обавити ЕДБ? 

 

Одговор: Не. Понуђачи су у обавези да дају цене и за те позиције без обзира што их 

обавља ЕДБ.    

 

Питање бр. 2: Да ли је обавезан обилазак локације и уколико јесте да ли треба 

извршити претходну најаву?  

 

Одговор: Обилазак локације није обавезан. На страни 3/100 конкурсне документације 

је наведено: „Понуђачи су овлашћени да пре подношења понуде обиђу локацију на којој 

ће се изводити предметни радови и сами стекну увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде“. Контакт особа за најаву обиласка локације је Бранко 

Пауновић, моб. 069-3233-707. 

 

Питање бр. 3: Да ли одговорни извођачи радова морају бити у сталном радном односу 

код Понуђача или могу бити ангажовани уговором о пословно-техничкој сарадњи за 

одређену јавну набавку? 

 

Одговор: Одговорни извођачи радова не морају бити у сталном радном односу код 

Понуђача и могу бити ангажовани уговором о пословно-техничкој сарадњи за 

предметну јавну набавку.  

 

Питање бр. 4: Молим Вас да нам појасните шта треба доставити као доказ да је 

одговорни руководилац радова био ангажован на извођењу радова који су предмет ове 

јавне набавке и да ли то треба доставити за све инжењере? 

 

Одговор: Као доказ да је одговорни руководилац радова био ангажован на  извођењу 

радова на санацији и/или конзервацији и/или рестаурацији и/или реконструкцији, 

односно електротехничким радовима на  објектима  народне архитектуре који су под 

заштитом државе у смислу Закона о културним добрима (ужива статус претходне 

заштите или је утврђен за културно добро или се налази у оквиру просторне културно-

историјске целине под заштитом), или на референтним  објектима народне 

архитектуре,  који су изведени у бондручном систему са испуном од чатме и фасадама 

од блатног малтера, довољно је приложити решење о одговорном руководиоцу радова. 

Овај доказ није потребан за све инжењере, него само за одговорног руководиоца 

радова на санацији и/или конзервацији и/или рестаурацији и/или реконструкцији, 

односно одговорног руководиоца на електротехничким радовима. 

 


