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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-98-3/19-VII 

Дана: 13.12.2019. 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 поставио питање у вези траженог додатног услова-кадровског капацитета и тражених 

средстава обезбеђења 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 Конкурсне документације и пита следеће: 

         1. Уделу Конкурсне документације који се односи на доказивање испуњености услова из 

члана 76. ЗЈН додатни услови-кадровски капацитет тражи се: најмање 1 дипломирани електро 

инжињер који поседује важећу  лиценцу инжињерске коморе Србије и то лиценцу 450 или 453 

који ће решењем бити именовани за одговорног извођача радова, али сматра с обзиром да у 

Конкурсној документацији има доста радова који се односе на лиценцу 453 треба изменити 

кадровски капацитет тако што би се тражио 1 дипломирани инжињер само са лиценцом 453 ? 

         2. Да ли ће се прихватити средства обезбеђења ако овлашћени члан групе да средства 

обезбеђења за аванс и озбиљност понуде, а члан конзорцијума средство обезбеђења за добро 

извршење посла и отклањање грешака у гарантном периоду?  

 

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 постављена питања 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 који се у потпуности финансира преко Канцеларије 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 и 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, даје одговор на постављена питања заинтересованог лица као 

потенцијалног понуђача и обавештава заинтересована лица-потенцијалне понуђаче о следећем: 

1. Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке утврђени су сагласно 

члану 76. Закона о јавним набавкама и њих одређује и прописује Наручилац имајући у виду сам 

предмет јавне набавке у складу са прописаним начелима јавне набавке, а не одређује их понуђач. 
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Наручилац је у циљу обезбеђивања што веће конкуренције и тражио поседовање лиценце 450 или 

453 са идејом да је било која од њих довољна, Уколико би као што предлаже заинтересовано лице 

навели само лиценцу 453, тиме би искључили лиценцу 450, а на објекту је већи обим радова на 

који се односи лиценца 450. 

2.  Подношење заједничке понуде је прописано Законом о јавним набавкама (члан 81) и 

самом Конкурсном документацијом у делу Поглавље 6-Упутство понуђачима како да сачине 

понуду. Дозвољено је да тражена средства обезбеђења подносе различити чланови конзорцијума-

групе понуђача, уколико су то дефинисали потписаним Споразумом групе понуђача, који је 

саставни део заједничке понуде и којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, нормално уз испуњење осталих критеријума из 

Конкурсне документације.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


