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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-30-1/19-VII 

Дана: 22.05.2019. 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 21.05.2019. године електронском 

поштом поставио питање и поднео захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације 

покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-30/19-VII набавка радова на изградњи 1 

фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој у циљу реализацији 

Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева 

као наручиоца, објављеног на Порталу ЈН дана 25.04.2019. године, везано за тражени додатни 

услов за учешће у поступку јавне набавке-неопходни пословни капацитет, односно да ли се 

изведени радови упоређују са или без ПДВ-а, имајући у виду да у ПРИЛОГУ 13. РЕФЕРЕНТНА 

ЛИСТА стоји „са ПДВ-ом“ као и у траженим додатним условима, а у Прилогу 14.-„ МОДЕЛ 

ПОТВРДЕ“ стоји „без ПДВ-а“. 

Потенцијални понуђач-заинтересовано лице тражи појашњење овог додатног услова и 

предлаже да се његова примедба усвоји 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 404-30/19-VII отворени поступак јавне набавке, набавка радова на изградњи 1 фазе 

инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој у циљу реализацији 

Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева 

као наручиоца, објављеног на Порталу ЈН дана 25.04.2019. године и утврдила да је направљена 

техничка грешка у Прилогу 14.-„ МОДЕЛ ПОТВРДЕ“ на страни 76. Конкурсне документације, 

тако да уместо ''без ПДВ-а'' треба да стоји ''са ПДВ-ом'', што се исправља Изменом и допуном 

Конкурсне документације објављеној 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, тако 

да је нови рок за подношење понуда закључно до 28.05.2019. године до 11,00 часова, о чему је 

такође објављено Обавештење на Порталу ЈН. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


