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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 

 

П И Т А Њ Е  П О Н У Ђ А Ч А 

Заинтересовано лице (потенцијални понуђач) упутио је дана 12.03.2018. године захтев за 

додатним објашњењима или појашњењима конкурсне документације и поставио више 

питања везана за ЈН број 404-04/18-VII - јавна набавка услуга уништавање амброзије на 

урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне 

средине Градскe управе града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 

09.03.2018. године. Питања потенцијалног понуђача су везана за тражене додатне услове и 

то: 

1. Због чега је наведено код пословног капацитета и на основу којих критеријума се 

захтевало да понуђач у протекле три године (2015, 2016. и 2017. године) реализовао уговоре 

које су предмет јавне набавке у укупној вредности од најмање 3.000.000,00 динара са ПДВ-

ом, збирно за све три године? 

2. Због чега и на основу којих критеријума се захтевало да понуђач располаже траженим 

кадровским капацитетом, с посебним освртом на разлог зашто се тражи доктор ветеринарске 

медицине? 

3. Због чега и на основу којих критеријума се захтевало да понуђач располаже техничким 

капацитетом и то зашто прскалицом „капацитета минимум 400 литара и више“, из ког разлога 

је тражен „ULV АЕROSOL TIFONE” и шта се подразумева под називом БИОтример? 

 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

У ЈН број 404-04/18-VII - јавна набавка услуга уништавање амброзије на урбаном делу 

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

управе града Краљева, као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 09.03.2018. године, 

Наручилац ради појашњења и прецирања објављене конкурсне документације на постављена 

питања заинтересованог лица (потенцијалног понуђача) даје следеће одговоре: 
 

1. Код траженог додатног услова у погледу пословног капацитета дошло је до техничке 

грешке приликом писаља траженог износа, тако да уместо ''3.000.000,00'' треба да стоји 

''2.000.000,00'' динара са ПДВ-ом, збирно за све три године. 
 

2. Код додатних услова у погледу кадровског капацитета прописан је на основу три закона 

који регулишу ову област и то: Закона о заштити становништва од заразних болести (тражени 

лекар специјалиста епидемиолог), Закона о средствима за заштиту биља (тражени дипл. инж. 

заштите биља) и Закона о ветерини (тражени доктор ветеринарске медицине). 
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Доктор ветеринарске медицине тражен је кадровским капацитетом обзиром да се ради о 

прскању амброзије на урбаном делу територије града Краљева. 
 

3. Код додатних услова у погледу траженог техничког капацитета понуђач неосновано 

наводи да је условљена одређена запремина прскалице, јер је конкурсном документацијом 

захтевано да поседује прскалицу капацитета ''минимум 400 литара и више''. Такође извршена 

је Измена и допуна конкурсне документације у погледу тражене прскалице тако да уместо 

„ULV АЕROSOL TIFONE” стоји „најмање једна прскалица са вентилатором“. Везано за 

питање у погледу „БИОтримера“, наручилац обавештава понуђача да се ради о класичном 

тримеру за био масу. 
 

 

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“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок 

за подношење понуда 20.03.2018. године до 11
00 

часова без обзира на начин доставе. 

Отварање понуда је истог дана у 11
30 

часова. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


