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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА   

Број: 404-30/18-VII 

Дана: 18.07.2018. 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 као потенцијални понуђач упутило је дана 13.07.2018. године 

захтев за додатним информацијама и појашњењем Конкурсне документације јавне набавке 

мале вредности ЈН број 404-30/18-VII – набавку услуге израде Идејног пројекта санације 

постојеће несанитарне депоније-сметлишта у Краљеву кроз време, за потребе Градске управе 

града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 29.06.2018. године. 

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

1. Прво питање потенцијалног понуђача односи се на начин доказивања испуњености 

обавезних услова за учешће у поступку ове јавне набавке из члана 75. Закона о јавним 

набавкама у погледу заједничке понуде? 

2. Друго питање потенцијалног понуђача односи се на начин доказивања испуњености 

обавезних услова за учешће у поступку ове јавне набавке из члана 75. тачка 5. Закона о јавним 

набавкама, везано за дозволу надлежног органа? 

3. Треће питање потенцијалног понуђача односи се на начин доказивања испуњености 

обавезних услова за учешће у поступку ове јавне набавке из члана 75. став 2. Закона о јавним 

набавкама у погледу коришћења патента и прописане изјаве из конкурсне документације? 

4. Четврто питање  потенцијалног понуђача односи се на могућност измене уговора за време 

његовог трајања? 

 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

               У јавној набавци мале вредности ЈН број 404-30/18-VII објављене на Порталу ЈН 

дана 29.06.2018. године, као и Имена и допуна конкурсне документације, Наручилац ради 

појашњења и прецизирања Конкурсне документације на основу постављених питања 

заинтересованог лица као потенцијалног понуђача даје следећи одговор: 

1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико група понуђача подноси 

заједничку понуду, обрзац понуде потписује и печатом оверава овлашћени члан групе који 

за то има писмено овлашћење осталих чланова групе, које обавезно прилаже уз понуду. 

Уколоко понуђач подноси понуду са подизвођачем, обрзац понуде потписују и оверавају 

печатом и понуђач и подизвођач. 

2. Конкурсном документациојом није предвиђена дозволa надлежног органа. 

3. У Прилогу 11. конкурсне документације датa je Изјавa где је грешком остао други став 

који се брише. 

4. Члан 16. Модела Уговора се брише. 
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Истовремено наручилац обавештава сва заинтересована лица да је изменио и 

прецизирао целу Конкурсну документацију и исту објавио на Порталу ЈН и својој интернет 

страници данас 18.07.2018. године. Измењена Конкурсна документација је обележена истим 

бројевима уз додавање слова. Понуђачи су у обавези да понуду поднесу сагласно овој измени 

и допуни Конкурсне документације на измењеним обрасцима датим у њој. 

              Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне 

понуђаче да се рок за подношење понуда у јавној набавци услуге израде Идејног пројекта 

санације, затварања и рекултивације постојеће несанитарне депоније-сметлишта у Краљеву 

кроз време ЈН број 404-30/18-VII ПРОДУЖАВА сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) тако да је крајњи рок за 

подношење понуда петак 24.07.2018. године до 11
00 

часова без обзира на начин доставе. 

Отварање понуда је истог дана 24.07.2018. године у 11
30 

часова у наведеним пословним 

просторијама наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


