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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-78-1/19-VII 

Дана: 18.11.2019. 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 понуђачи – заинтересована лица дана 15.11.2019. године у 08,46 часова и дана 

16.11.2019. године у 09,18 часова поставила су електронском поштом питања везана за појашњење 

Конкурсне документације јавне набавке мале вредности ЈН број 404-78/19-VII, набавка добара, 

набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе града Краљева и за реализацију 

Пројекта „ГИС у функцији одрживог управљања и заштите природних ресурса“, по партијама и то: 

Партија I-набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе, Партија II-набавка 

канцеларијског намештаја-металних полица за архиву за потребе Градске управе и Партија III-

набавка канцеларијског намештаја за потребе реализацију пројекта „ГИС у функцији одрживог 

управљања и заштите природних ресурса“ за потребе наручиоца Градске управе града Краљева, 

објављене на Порталу ЈН дана 13.11.2019. године, постављеним питањима у погледу дате Техничке 

спецификације за Партију 1-набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе који се 

набавља и то: 

''-Позиција 1 - у опису наводите да су седиште и наслон дрвена шкољка (пресовани шпер) што 

значи да је фотеља израђена из једног дела. Уколико су седиште и наслон израђени из једног дела не 

постоји могућност подешавања висине наслона јер је исти везан за седиште, тј. израђен је са њим из 

једног дела па молимо појашњење. 

-Позиција 2 -  опису наводите да су седиште и наслон дрвена шкољка (пресовани шпер) што значи 

да је фотеља израђена из једног дела. Уколико су седиште и наслон израђени из једног дела не 

постоји могућност подешавања висине наслона јер је исти везан за седиште, тј. израђен је са њим из 

једног дела па молимо појашњење. 

-Позиција 3 - у опису наводите да су седиште и наслон дрвена шкољка (пресовани шпер) што значи 

да је фотеља израђена из једног дела. Уколико су седиште и наслон израђени из једног дела не 

постоји могућност подешавања висине наслона јер је исти везан за седиште, тј. израђен је са њим из 

једног дела па молимо појашњење 

-Позиција 4 - у опису наводите да су руконаслони метални, а да је горњи део тапациран као и 

столица ПВЦ, међутим, столица је тапацирана еко кожом па је логично да и руконаслони буду 

тапацирани еко кожом. Молимо појашњење 

-код Позиције 4. захтевате да се достави атест СРПС ЕН 13761, међутим, наведени стандард је 

избачен из употребе, тј. неважећи је и заменио га је атест СРПС ЕН 16139 па молимо измену у овом 

делу документације 

-код позиција 5,6,7,8 захтевате стриктне димензије иако је добро познато да се код фотеља јако 

тешко уклопити у стриктне димензије осим ако се не мисли на одређени модел одређеног понуђача 

па Вас молимо да дозволите одступање/толеранцију у погледу захтеваних димензија 
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-Позиција 5 - да ли је потребно да фотеља буде полукружног облика (облика потковице) или 

четвртаста 

-Позиција 8 - у опису стола наводите да је сто у свему према прилогу датом у наставку техничке 

спецификације, међутим, у цртежима нема наведеног стола. Да ли треба да се држимо описа који је у 

потпуности јасан? 

-Позиција 9 - молимо вас да нам дефинишете декор универа, тип (изглед) ручица као и распон 

рупа, 96мм или неки други 

-Позиција 10 - скица не одговара Вашем опису. Молимо појашњење. Такође, молимо Вас боју 

подконструкције. 

-Позиција 11 - молимо Вас боју за фарбање мдф као и проценат сјаја 

-Позиција 12 - молимо Вас да нам дефинишете ширину/дубину/висину ормана као и декор јер није 

иста цена за трешњу и кестен, а критеријум је најнижа понуђена цена. Да ли су леђа израђена од 

хдф? 

-на страни 19. захтевате да се достави атест, декларација или уверење у квалитету.Молимо Вас да 

нам одговорите да ли се то односи на позиције 1,2,3,4 као што је наведено у техничкој 

спецификацији''. 

Такође питање везано за дату Изјаву о испуњености услова из члана 75. ЗЈН дата у Прилогу 10. 

Конкурсне документације. 
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

           У ЈН број 404-78/19-VII јавна набавка мале вредности, набавка добара, набавка канцеларијског 

намештаја за потребе Градске управе града Краљева и за реализацију Пројекта „ГИС у функцији 

одрживог управљања и заштите природних ресурса“, по партијама и то: Партија I-набавка 

канцеларијског намештаја за потребе Градске управе, Партија II-набавка канцеларијског намештаја-

металних полица за архиву за потребе Градске управе и Партија III-набавка канцеларијског намештаја за 

потребе реализацију пројекта „ГИС у функцији одрживог управљања и заштите природних ресурса“ за 

потребе наручиоца Градске управе града Краљева, објављене на Порталу ЈН дана 13.11.2019. године, са 

роком за подношење понуда до 21.11.2019. године, ради прецизирања конкурсне документације и 

отклањања уочених техничких грешака и недостатака, као и евентуалних недоумица код потенцијалних 

понуђача у поступку припреме понуда, Комисија за јавну набавку је одлучила да у објављеној 

Конкурсној документацији у Прилогу 5. Конкурсне документације ове јавне набавке-ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПАРТИЈА I - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ измени стране новим измењеним странама конкурсне документације обележене на 

прописан начин. Такође у Прилогу 10. Конкусне документације јасно каже: '' Под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам све обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о 

јавним набавкама, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона''. Ова измена и допуна Конкурсне 

документације објављена је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 18.11.2019. године. 

     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 крајњи рок за подношење 

понуда у овој јавној набавци 22.11.2019. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 

22.11.2019. године у 12
00 

часова. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


