
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-04/18-VII 

Дана:13.03.2018. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 

Број јавне набавке: 404-04/18-VII 

Предмет јавне набавке: Набавка услуге уништавање амброзије на урбаном делу 

територије града Краљева, за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине 

Градскe управе града Краљева, као наручиоца. 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 09.03.2018. године. 

 

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

14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности ЈН број 404-04/18-VII набавка услуга 

уништавање амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског 

Фонда за заштиту животне средине Градскe управе града Краљева, након постављених 

питања потенцијалног понуђача и уочене техничке грешаке у Конкурсној документацији, на 

страни 18. Прилог 4. – Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би 

могао да учествује у поступку јавне набавке, ради потпуног прецизирања и појашњења  

конкурсне документације у овом делу донела је Одлуку да се МЕЊАЈУ Додатни услови из 

члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне 

набавке и то тако што се страна 18 објављене конкурсне документације замењује 

страном 18А, а све остало остаје исто. 
 

2) Истовремено Наручилац ОБАВЕШТАВА сва заинтересована лица - потенцијалне 

понуђаче да се рок за подношење понуда ПРОДУЖАВА ЗА ЈЕДАН ДАН, сагласно члану 

63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), 

тако да je крајњи рок за подношење понуда закључно до 20.03.2018. године до 11
00 

часова без обзира на начин доставе. Отварање понуда је истог дана у 11
30 

часова.   
 

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

јавне набавке број ЈН 404-04/18-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. 

године. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 



III. Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 

 

1) Неопходан пословни капацитет - да је понуђач у протеклих три године ( 2015, 

2016. и 2017. године) реализовао уговоре о извршењу услуге сузбијања и уништавања 

коровске биљке амброзије или послове ДДД уз примену хемијских средстава и 

механичких мера у укупној вредности од најмање 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом, 

збирно за све три године. 

Доказ: Потврде на меморандуму Наручиоца о извршеним услугама, или 

испостављене фактуре-рачуни са копијама уговора о извршеним услугама за тражени 

период. 

 

2) Довољни кадровски капацитет – да понуђач има следећа запослена лица (на 

одређено или неодређено време) пре објављивања позива: 

-да има 3 (три) запослена лица са ВСС следеће струке: једног дипл. инжењера 

заштите биља, једног лекара специјалисту епидемиологије и једног доктора 

ветеринарске медицине; 

- 4 (четири) оспособљена радника или извршилаца обучених за извршење 

предметне услуге без обзира на стручну спрему; 

Сви запослени треба да су оспособљени за обављање послова ДДД. 

 

Доказ: Изјава на меморандуму понуђача о квалификацијама и оспособљености 

запослених на одређено или неодређено време и фотокопијe одговарајућег М обрасца 

о пријави ових запослених на неодређено или одређено време или ППП ПД образац за 

месец који претходи месецу пре објављивања позива за подношење понуда. 

 

3) Довољни технички капацитет - да у моменту подношења понуде поседује у 

својину или закупу: 

- најмање четири одговарајућа возила за извршење предметних услуга којима се 

врши превоз материјала  и запослених; 

- најмање једну моторну прскалицу капацитета 100-150 литара; 

- најмање једну прскалицу капацитета минимум 400 литара и више; 

- најмање једну косачицу; 

- најмање три тримера за уништавање биомасе; 

- најмање једану прскалицу са вентилатором. 

 

Доказ: Копија очитане важеће саобраћајне дозволе или Уговор о закупу или 

лизингу за возила, Пописна листа основних средстава понуђача на дан 31.12.2017. 

године. 

 

Неопходно је да понуђач поседује решење надлежног органа о регистрацији 

производа-хемијских средстава којима ће се вршити третирања и којима је одобрено 

њихово стављање у промет и коришћење у комуналној односно јавној хигијени, као и 

да поседује Безбедоносни лист-сигурносно технички лист (MSDS-према директиви 

EU ) за све препарате који ће се користити у обављању предметних послова. 
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