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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ-ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА 

ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПОНОВНИМ ОТВАРАЊЕМ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: Организовани превоз полицијских 

службеника, обликован по партијама, ЈН број 50/20 

Овим путем Вас обавештавамо о одговору на питање-појашњење у отвореном поступку јавне набавке 

услуга са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције - Организовани 

превоз полицијских службеника, обликован по партијама, ЈН број 50/20, (у складу са чланом 63. Закона 

о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 

ПИТАЊЕ 1:  

Прегледом конкурсне документације односно напомена закључили смо да не треба да се уноси цена, 
већ се овај пут само опредељујемо да ли ће цена бити по километру или по ауто дану. Молим вас за 
потврду ове констатације? 

 

ОДГОВОР 1: Не треба нигде да су уноси цена, нити њихово опредељење да ли ће она бити по 
километру или ауто дану. Када оквирни споразум буде потписан, он ће бити основ да Наручилац, 
према својим потребама, тражи достављање једне или обе врсте понуде, по километру или ауто дану.  
  
ПИТАЊЕ 2: 

Интересује ме да ли се у вашој конкурсној документацији, која се односи на превоз полицијских 

службеника заведена под бројем 07 број 404-ЈН-50/20-05, попуњава и оверава печатом и потписом 

овлашћеног лица образац понуде на страни 29 и 30? 

ОДГОВОР: 

У Напомени на страни 31/44 Наручилац је навео да ће образац понуде корисници користити као 

форму коју ће се користити приликом сваког захтева за понудом предметне услуге. Понуђач је у 

обавези да модел обрасца понуде само потпише као доказ да је сагласан са истим. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити и потписати образац. 

Дакле, Образац понуде на страни 29/44 и 30/44 Конкурсне документације се не попуњава, већ се на 

страни 31/44 само потписује, а као доказ да је понуђач сагласан са истом. 
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