
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-98-2/19-VII 

Дана: 12.12.2019. 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 11.12.2019. године електронском 

поштом у 10,57 часова поставио питање у вези дате Техничке спецификације у Предмеру и 

предрачуну радова 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 тражи појашњење за дати Предмер и предрачун радова под ставком 

6.3. где су уочена следећа неслагања и пита следеће: 

1. Јединица мере је „m2“ да ли је исправно или треба да стоји „m3“ ? 

2. Количина је „300“ а то не одговара потребној количини слоја земље који се насипа (20cm за 

наведену површину од 2637m2) под ставком 6.4. је исказана површина за сетву од 2955m2 (то се 

не поклапа са површином за насипање земље која износи 2955m2 . 
 

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 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 

одобрен и који се у потпуности финансира преко 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 Канцеларије са Градом Краљевом као наручиоцем, а који на основу датих 

овлашћења и сагласности Канцеларије спроводи сам поступак ове јавне набавке.  

Комисија за јавну набавку ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на санацији објекта Завода 

за јавно здравље у Краљеву, појашњава  Конкурсну документацију и даје одговор на постављена 

питања заинтересованог лица као потенцијалног понуђача о следећем: 

1. У Техничкој спецификацији-Предмеру и предрачуну радова под ставком 6.3. исправно је 

наведена јединица мере „m2“ и не треба да стоји „m3“ како се наводи у питању.  

2. Количина од 300m2 се односи на насипање земље у оквиру новопројектованих зелених 

површина, оивичених ивичњацима. Површина од 2637,00m2 обухвата уређивање (припрему за 

затрављивање) постојећих зелених површина. Сетва траве обухвата и новопројектоване и 

постојеће зелене површине. 

    

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


