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На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 

  
 

Одговор заинтересованим лицима  

на питање у вези са јавном набавком 

УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Број ЈН МВ III-1-2-15 

 

 

 

Дана, 17. 08. 2017. године запримљен је захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за ЈН МВ „Услуге обезбеђења“, редни број III-1-

2-15, који гласи:   

 

Захтев број 1:  

                  

Питање 1:  

На странама 18 и 19 од 39 конкурсне документације, доставили сте "ОБРАЗАЦ 

МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за озбиљност понуде". Нигде у конкурсној 

документацији нисте тражили да се достави наведена меница. 

ПИТАЊЕ: да ли је потребно доставити меницу за озбиљност понуде? 

 

Одговор 1:  

На страни 13 од 39 Конкурсне документације под тачком 11. налази се врста 

финансијског обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку 

јавне набавке, где јасно стоји шта је Понуђач у обавези да достави : 

а) Бланко сопствену меницу за добро извршење посла (страна 13 од 39), као и 

документација која мора бити достављена уз меницу; 

б) Бланко сопствену меницу заозбиљност понуде (страна 17 од 39), као и 

документација која мора бити достављена уз меницу; 

 

 



Питање 2:  
На страни 13 од 39 конкурсне документације, навели сте да се уговор закључује на период 

од 7 месеци од дана закључења. На страни 39 од 39 конкурсне документације, у моделу 

уговора, навели сте да уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, и траје 

највише годину дана.  

ПИТАЊЕ: на колики период се закључује уговор? Молимо Вас да то дефинишете, и 

измените конкурсну документацију. 

 

Одговор 2: Уговор се закључује на период од 7 месеци. Сходно Вашем захтеву 

изменићемо Конкурсну документацију у том делу и померити рок за подношење понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   КОМИСИЈА ЗА  

                                                                                                          ЈН МВ III-1-2-15 

 
 


