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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 дана 03.10.2019. године у 14,54 часова поставио 

је електронском поштом питање везано за појашњење Конкурсне документације отвореног поступка 

јавне набавке ЈН број 404-68/19-VII, набавка добара, набавке и уградње опреме за реализацију 

пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњевање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева, објављене на Порталу ЈН дана 

11.09.2019. године, у погледу траженог додатног услова неопходног пословног капацитета, односно 

да је понуђач у претходне 3 (три) године (2016, 2017 и 2018. година) испоручио и уградио најмање 3 

(три) система за евидентирање саобраћајних прекршаја и најмање 3 (три) мониторинг центра. 

Потенцијални понуђач пита зашто је потребно да понуђач има три референце када и са једном 

референцом доказује да има искуства на траженом послу што и потврђује достављањем потврде 

референтног Наручиоца.  
         

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, 

разматрала постављено питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица за додатним 

појашњењем Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-68/19-VII 

набавка добара, набавке и уградње опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео 

надзора за кажњевање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“.  

          У отвореном поступку јавне набавке добара ЈН број 404-68/19-VII набавке и уградње опреме за 
реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњевање саобраћајних прекршаја у 
граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева, објављене на Порталу ЈН дана 
11.09.2019. године, са роком за подношење понуда од 30 дана, закључно до 11.10.2019. године, 
Наручилац је на сртани 18. Конкурсне документације у Прилогу 4. ове јавне набавке-Услови за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се 
доказује испуњеност тих услова, под ознаком III-Додатни услови из члана 76. Закона о јавним 
набавкама одредио и навео додатне услове у погледу неопходног пословног, кадровског и техничког 
капацитета које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку ове јавне набавке, 
имајући у виду пре свега сам предмет јавне набавке. Под тачком 1) одређен је додатни услов  
неопходни пословни капацитет, односно да је понуђач у претходне 3 (три) године (2016, 2017 и 2018. 
година) испоручио и уградио најмање 3 (три) система за евидентирање саобраћајних прекршаја и 
најмање 3 (три) мониторинг центра и прописан начин доказивања испуњености услова. Разматрајући 
постављено питање Наручилац је одлучио у циљу обезбеђивања што веће конкуренције да измени 
Конкурсну документацију у овом делу, али не на уштрб квалитета саме набавке, тако што је 
прописао да је за доказивање пословног капацитета понуђача довољно да је понуђач испоручио и 
уградио најмање један систем за евидентирање саобраћајних прекршаја и најмање један систем видео 
надзора саобраћајница, путних прелаза, мостова и слично. Наручилац је истовремено продужио рок 
за подношење понуда за још 3 (три) дана закључно са 14.10.2019. године.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


