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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА   

Број: 404-07/18-VII 

Дана:05.04.2018. године 

Трг Јована Сарића 1  

К р а љ е в о 
 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

        Заинтересованa лицa (потенцијални понуђачи) упутили је дана 05.04.2018. године захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације и поставили питања везанo 

за ЈН број 404-07/18- VII - јавна набавка услуга - сузбијањa комараца на територији града Краљева 

за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН 

дана 03.04.2018. године. Питања потенцијалних понуђача су таксативно наведена и то: 

1. Као обавезни услов (члан 75. Закона о јавним набавкама) Наручилац захтева да се достави 

Решење Министарства РС. Због чега нису прецизирана Решења која представљају законски оквир 

за обављање предметне делатности, а то су Решење Министарства здравља и решења надлежне 

Управе за заштиту биља и Управе за ветерину? 

2. Молимо Вас да нам објасните због чега је неопходан стандард ИСО 17025 за обављање услуге за 

коју је ова јавна набавка расписана, када су за пружање поменутих услуга адекватнији стандарди 

ЦЕПА ЕН 16636 за пружање ДДД услуга, ИСО 14001:2015 (заштита животне средине), ОХСАС 

18001:2007 (безбедност и здравље на раду), као и ИСО 9001:2015, који сте већ  предвидели као  

услов за учешће у  јавној набавци? 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 
 

У ЈН број 404-07/18- VII - јавна набавка услуга - сузбијањa комараца на територији града Краљева за 

2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН 

дана 03.04.2018. године, Наручилац ради прецирања објављене конкурсне документације на 

постављена питања заинтересованих лица (потенцијалних понуђача) даје следећи одговор, и то: 

1. Што се тиче обавезних услова из члана 75. тачке 5. ЗЈН ради отклањања недоумица око органа 

који издаје тражени документ што би повлачило и евентуалну неприхватљивост понуда, Комисија је 

дала једну општу формулацију око надледлежности органа који издаје тражено Решење, зато и стоји 

реч ,,надлежно министарство“. 

2. На страни 14, 15 и 16 конкурсне документације тражено је под тачком ''4) сертификат: ИСО 

17025''. Обавештавамо потенцијалне понуђаче да је ''сертификат: ИСО 17025 '' техничком грешком 

остао као тражени доказ и да исти не треба достављати уз понуду као доказ испуњености обавезних 

услова из члана 75. тачка 5. ЗЈН. У циљу прецизирања конкурсне документације наручилац је 

изменио страну 14 страном 14А, страну 15 страном 15А и страну 16 страном 16А. 

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

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

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

12.04.2018. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 12.04.2018. године у 11
30 

часова. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


