
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-98-1/19-VII 

Дана: 09.12.2019. 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 као заинтересовано лице је дана 05.12.2019. године електронском 

поштом поставио питање у вези начина плаћања и захтеваног авансног плаћањ Конкурсном 

документацијом покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка 

радова на санацији објекта Завода за јавно здравље у Краљеву, за потребе Града Краљева као 

наручиоца, у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене 

у јавној савојини у областима образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада 

РС, објављене на Порталу ЈН дана 20.11.2019. године са роком за подношење понуда закључно до 

20.12.2019. године. 

         Потенцијални понуђач пита да ли понуђач мора у понуди захтевати аванс од 30% или може 

доставити понуду у којој не захтева авансно плаћање?  
 

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 у отвореном 

поступку јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на на санацији објекта Завода за 

јавно здравље у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН 

дана 20.11.2019. године и роком за подношење понуда од 30 дана закључно до 20.12.2019. године. 

Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да се ради о реализацији пројекта који 

одобрава и у потпуности финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе 

Републике Србије, сагласно Државном програму обнове и унапређења објеката јавне намене у 

јавној савојини у областима образовања, здравства и социјалне заштите Владе РС и закљученом 

уговору са Градом Краљевом као наручиоцем, који на основу датих овлашћења и сагласности 

Канцеларије спроводи сам поступак јавне набавке.  

Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица као потенцијалне понуђаче да је 

прописан начин плаћања – авансно плаћање у висини од 30% понуђене цене и потребна тражена 

средства финансијског обезбеђења Конкурсном документацијом јавне набавке ЈН број 404-98/19-

VII обавезан и да је авансно плаћање у висини од 30% понуђене цене обавезно и да је за њега 

понуђач обавезан да обезбеди тражено писмо о намерама банке за повраћај аванса на начин како 

се тражи у Конкурсној документацији. Понуда понуђача који понуди другачији начин плаћања од 

оног који се тражи Конкурсном документацијом биће оцењена као неприхватљива. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


