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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-90-1/19-VII 

Дана: 29.11.2019. 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 понуђач-заинтересовано лице дана 27.11.2019. године у 21,09 часова поставио је 

електронском поштом питања везана за појашњење Конкурсне документације јавне набавке мале 

вредности ЈН број 404-90/19-VII набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру 

реализације пројекта „Град Краљево - Ботаничка башта 2“, за потребе наручиоца Градске управе 

града Краљева, у оквиру реализације одобреног пројекта суфинансираног од Министарства заштите 

животне средине РС из Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години, објављене 

на Порталу ЈН дана 26.11.2019. године. Потенцијални понуђач-заинтересовано лице тражи 

појашњење дате Техничке спецификације и пита: 

       Питање 1 – „У спецификацији садног материјала од тачке 1-10 стоји да су у питању дрворедне 

саднице прсног пречника 10-12цм. Ако сте мислили заиста на пречник онда то није по стандарду јер 

се увек рачуна обим а он иде на 2 цм, од 6-8цм...... до 18-20цм, па на даље 20-25цм, 25-30цм.....Ако је 

пречник у питању онда имамо да је 10-12цм обим саднице 31.4цм-37.68цм, што није по стандарду. 

Може бити 30-35 цм или 35-40 цм. Пошто су то јако велики обими претпостављам да се ради о 

грешци, јер по количинама и величини садница овај тендер не би спадао у малу набавку. Да ли се 

ипак ради о обиму стабла 10/12 цм?“  

       Питање 2 – „У спецификацији садног материјала од тачке 11-15 је написано да је величина 

стабла 0,60-1,00м са развијеном крошњом. Да ли то значи да су биљке формиране као мини дрво са 

висином стабла од 0,6-1,00м, а да на стаблу постоји формирана крошња? Све ове сорте које сте 

навели постоје и тако формиране, али се онда мора дефинисати висина, јер распон који сте дали је 

сувише велики. Стандард је 60 цм и стандард је 100 цм. Можда се ради о садницама којима се 

крошња формира од земље, али у том случају нијевисина стабла већ висина биљке?“ 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

             У ЈН број 404-90/19-VII јавна набавка мале вредности, набавка добара, набавка садног 

материјала и садња у оквиру реализације пројекта „Град Краљево - Ботаничка башта 2“, за потребе 

наручиоца Градске управе града Краљева, у оквиру реализације одобреног пројекта суфинансираног 

од Министарства заштите животне средине РС из Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање 

у 2019. години, објављене на Порталу ЈН дана 26.11.2019. године, са роком за подношење понуда до 

04.12.2019. године, ради појашњења Техничке спецификације Конкурсне документације, Комисија за 

јавну набавку Наручиоца обавештава потенцијалне понуђаче о следећем:  

             Питање 1 – У спецификацији садног материјала од тачке 1-10 стоји грешком „пречник стабла 

10-12 цм“, а ради се о „обиму стабла 10/12 цм“.  

             Питање 2 – „У спецификацији садног материјала од тачке 11-15 стоји грешком „величина 

стабла 0,60-1,00 м са развијеном крошњом“, а ради се о „висини биљке 0,60-1,00 м“ 

      
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


