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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-91-1/19-VII 

Дана: 02.12.2019. 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 30.11.2019. године у суботу у 20,37 часова 

поставио је електронском поштом питања везана за појашњење Конкурсне документације јавне 

набавке мале вредности ЈН број 404-91/19-VII набавка добара, набавка и опремање допунским 

уређајима светлосне сигнализације - семафора на раскрсницама града Краљева, за потребе буџетског 

фонда за саобраћај Градске управе града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 

27.11.2019. године. Потенцијални понуђач-заинтересовано лице тражи појашњење Конкурсне 

документације и дате Техничке спецификације и пита који је тип семафорског уређаја постављен на 

предметној раскрсници и у ком формалном облику (формату) се захтева ревизија сигналних планова 

на раскрсници? Потенцијални понуђач као заинтересовано лице даље указује на техничке грешке у 

документацији у Прилогу 5-Техничка спецификација и Моделу уговора где се грешком помиње за 

понуђено добро „путнички аутомобил“ и везано за рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана.  
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

             У ЈН број 404-91/19-VII јавна набавка мале вредности, набавка добара, набавка и опремање 

допунским уређајима светлосне сигнализације-семафора на раскрсницама града Краљева, за потребе 

буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу 

ЈН дана 27.11.2019. године, са роком за подношење понуда до 05.12.2019. године, ради појашњења 

Техничке спецификације и саме Конкурсне документације, Комисија за јавну набавку Наручиоца 

обавештава потенцијалне понуђаче о следећем:  

             Тип семафорског уређаја постављен на предметној раскрсници је „ELCOM“.  

             Ревизија сигналних планова захтева се у форми саобраћајног пројекта у електронској форми и 

потребно је да понуђач изврши ревизију сигналних планова уз коришћење података из постојећег 

пројекта који Град Краљево поседује „Главни Пројекат режима рада семафорске сигнализације у 

семафоризованим раскрсницама у Краљеву“.   

             У Прилогу 5-Техничка спецификација у напомени испод места за потпис и оверу понуђача 

стоји грешком „нуђено добро-путнички аутомобил“ што је очигледна техничка грешка која није 

садржана у самој Изјави која се потписује, где јасно стоји о ком понуђеном добру се ради 

„допунским уређајима светлосне сигнализације“. Иста грешка је садржана на једном месту у члану 3 

Модела уговора, али то је модел и то неће стајати у уговору који се потписује са изабраним 

понуђачем. Што се тиче питања око рока за испоруку јасно стоји у Прилогу 3-Упутству понуђачима 

како да сачине понуду у тачки 13-г) да он „не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана 

потписивања уговора“, а то јасно стоји и у Обрасцу понуде и Наручиоцу није јасно шта је 

потенцијалном понуђачу нејасно. 

      
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


