
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-46/15-IX 

Дана:12.11.2015. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА. 

Број јавне набавке:  ЈН  404-46/15-IX 
Предмет јавне набавке: Набавка радова – радови на административном извршењу Решења о рушењу 

и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по 

Партијама- друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева 

Врста поступка: Квалификациони поступак-друга фаза. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 09.11.2015. године. 

 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) у квалификационом поступку јавне набавке радова – радови на административном 

извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и 

комуналне инфраструктуре по Партијама-друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева, 

Комисија за јавну набавку донела је Одлуку, узимајући у обзир уочени недостатак у објављеној 

Конкурсној документацији мења део у Прилогу IV. – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ. Измена се врши у тачки 14-СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА у 

погледу достављања средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде тако да ће уместо 

реченице ,,Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави“ стајати ,, Понуђач који наступа самостално, 

понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду 

достави  ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО“. 

Таокође, Комисија је донела Одлуку да се ради исправљaња уочене грешке и прецизирања 

конкурсне документације у овом делу, МЕЊА страна 43. страном 43А, а све остало остаје исто.  

 

2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок 

за подношење понуда ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да се крајњи рок за подношење понуда 

помера за један дан и то до 18.11.2015. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана у 

11
30 

часова. 
 

 3) Ова измена Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације јавне 

набавке број ЈН 404-46/15-IX објављене на Порталу јавних набавки дана 09.11.2015. године. 

 

                                                                                                  

                                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 



 

 

У случају истека рока важења понуде наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде 

не може мењати оригиналну садржину понуде. 

Уколико понуђач не прихвати захтев за продужење рока важења понуде, наручилац неће разматрати 

његову понуду. 

 

    Д)- РОК ИЗВРШРЕЊА  

    Рок трајања извршења је махсимално 3 (три) календарска дана од дана за који је заказано 

принудно извршење решења, достављаним обавештењем од стране наручиоца о дану извршења 

предмета набавке. 

         У случају да понуђач понуди дужи рок извршења, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће 

се разматрати.  

 

Ђ)- МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

Место извршења је: 1-Рушење објекта у улици Доситејевој број 88/2 на кат.парцели 3352/1 

КО Краљево, Партија 2- Рушење објекта у улици Доситејевој број 3/5 на кат.парцели 3356/3 КО 

Краљево, Партија 3- Рушење објекта у улици Доситејевој број 78 на кат.парцели 3352/6 КО 

Краљево, Партија 4- Рушење објекта у улици Доситејевој број 80 на кат.парцели 3352/6 КО 

Краљево, Партија 5- Рушење објекта у улици Војводе Степе број 71/3 на кат.парцели 1810 КО 

Краљево, Партија 6- Рушење објекта у улици Љубинка Ђорђевића број 27 на кат.парцели 5469/9 

КО Краљево, Партија 7- Рушење објекта у улици Цара Лазара број 32/3 на кат.парцели 1001 КО 

Краљево и Партија 8- Рушење објекта Земљорадничка задруга ,,Самаила“ село Буковица на 

кат.парцели 153/6 КО Буковица. 

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Понуђач је у обавези да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је 

у обавези да уз понуду достави за сваку Партију посебно:   

1)   Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ са ОП 

обрасцем, картоном депонованих потписа, доказом о регистрацији менице и меничним овлашћењем на 

износ у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, роком важења који је 5. (пет) дана дужи од рока 

важења дате понуде. 

Наручилац  захтева да понуђачи који се налазе на списку негативних референци који води Управа 

за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет који није истоветан предмету конкретне 

јавне набавке уз понуду доставе средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то: БЛАНКО 

СОЛО МЕНИЦУ са ОП обрасцем, картоном депонованих потписа, доказом о регистрацији менице и 

меничним овлашћењем на износ у висини од 15% понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења који је 5 

(пет) дана дужи од рока важења дате понуде. 

         Наручилац може активирати прописно потписану и оверену бланко сопствену (соло) меницу са 

датим меничним овлашћењем, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по 

пријему првог позива наручиоца у случају да: 

-        Понуђач повуче, измени или опозве понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 

наручиоца; 

-       Понуђач, иако је упознет са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде; 

-         Понуђач није успео, или је одбио да достави тражено средство финансијског обезбеђења за  добро 

извршење посла. 

    
2) Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења уговора 

достави као средство финансијског обезбеђења  потписану, оверену и регистровану бланко 
 

 

Страна 43А/66 


