
1 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-12-1/19-VII 

Дана: 28.03.2019. 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 

Потенцијални понуђач-заинтересовано лице је дана 27.03.2019. године електронском 

поштом поставио питање и поднео захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације 

покренутог поступка јавне набавке мале вредности ЈН број 404-12/19-VII набавка услуге израде 

стратешког документа Плана и програма управљања природним ресурсима и добрима, за потребе 

буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца, 

објављеног на Порталу ЈН дана 22.03.2019. године, везано за тражени додатни услов-довољни 

кадровски капацитет, а који се односи на три запослена са звањем мастер аналитичарa из области 

заштите животне средине. Потенцијални понуђач-заинтересовано лице сматра да се прописивањем 

оваквог услова у Конкурсној документацији од стране Наручиоца врши дискриминација понуђача 

и да наведени услов треба проширити на област техничко-технолошких, биотехничких наука и 

инжењерства заштите животне средине. 

Потенцијални понуђач-заинтересовано лице предлаже да се његове примедбе усвоје и 

измени Конкурсна документација у овом делу.  

 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

 

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, 

размотрила постављено питање и примљени захтев потенцијанлог понуђача-заинтересованог лица 

за додатним појашњењем траженог додатног услова из Конкурсне документације у поступку ЈН 

број 404-12/19-VII јавна набавка мале вредности, набавка услуге израде стратешког документа 

Плана и програма управљања природним ресурсима и добрима, за потребе буџетског Фонда за 

заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца, објављеног на Порталу ЈН 

дана 22.03.2019. године и утврдила да прописани додатни услов за предметну јавну набавку - 

Довољни кадровски капацитет треба проширити и на област природних, техничких или 

биотехничких наука, односно струке, што ће бити исправљено Изменама и допунама Конкурсне 

документације објављеним на Порталу ЈН.  

Истовремено Наручилац обавештава заинтересована лица – потенцијалне понуђаче да се рок 

за подношење понуда продужава за један дан сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


