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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-108-5/19-VII    

Дана: 30.01.2020. 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 електронском поштом поставио више 

питања у вези дате Конкурсне документације и Измена и допуна Конкурсне документације 

покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских 

радови на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом, за потребе 

Града Краљева као наручиоца, у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења 

објеката јавне намене у јавној савојини у областима образовања, здравства, социјалне заштите и 

спорта, који је утврдила Влада РС, објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године, дана 

22.01.2020. године и дана 30.01.2020. године, са продуженим роком за подношење понуда најпре 

до 04.02.2020. године и новим роком закључно до 11.02.2020. године. 

         Потенцијални понуђач тражи појашњење и тражи одговор на следећа питања: 

1. Да ли се могу доставити обрсци из предходне верзије Конкурсне документације јер је 

нумерација промењена објављеним Изменама и допунама Конкурсне документације? 

2. Може ли се користити банкарска гаранција која је већ извађена, јер је било и таквих 

могућности у другим јавним набавкама где је чак и више пута мењан рок предаје понуда? 

3. Да ли треба доставити пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године или на дан 

31.12.2019. године? 

 

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 потенцијалних понуђача - заинтересованог лица у отвореном 

поступку јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII  набавка грађевинских радова на изградњи објекта 

основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом, за потребе Града Краљева као наручиоца, 

објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године, Измена и допуна Конкурсне документације 

објављене на Порталу ЈН дана 22.01.2020. године и дана 30.01.2020. године и новим продуженим 

роком за подношење понуда закључно до 11.02.2020. 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 такође обавештава сва заинтересована лица да је ради потпуног 

прецизирања Конкурсне документације ове јавне набавке на основу више постављених питања 

потенцијалних понуђача и захтева за појашњење Конкурсне документације у техничком делу 

датог предмера радова, данас 30.01.2020. године, објављена на Порталу јавних набавки друга 
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Измена и допуна Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда за још 7 дана. 

Комисија за јавну набавку ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских радови на изградњи 

објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом, појашњава Конкурсну 

документацију и даје одговор на постављена питања заинтересованог лица као потенцијалног 

понуђача о следећем: 

1. Морају се доставити нови обрасци имајући у виду да је измењен њихов садржај и да сада 

имају другу нумерацију у складу са објављеним Изменама и допунама Конкурсне 

документације сагласно Закону о јавним набавкама. 

2. Тражена банкарска гаранција има рок важења дефинисан Конкурсом документацијом, а то 

је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. То није нова банкарска гаранција и нови 

тришкови, већ је само продужетак важења прибављене гаранције.  

3. Пописне листе се морају доставити са стањем на дан 31.12.2018. године, како то и стоји у 

Конкурсној документацији, имајући у виду да се ради о јавној набавци која је покренута у 

2019. години.   

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


