
ВЈН 09/19  

Стр. 1 oд 2 

 

 

ПИТАЊE ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ЗАВЕДЕНО КОД НАРУЧИОЦА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ д.о.о, БЕОГРАД,  

ПОД БР. УП 4901/19 од 04.12.2019. ГОДИНЕ И ОДГОВОР 

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 09/19 

 

ПИТАЊА: 

 

 
 

 
 

 

 

 



ВЈН 09/19  

Стр. 2 oд 2 

 

ОДГОВОРИ: 

Питање 1. 

 

Наручилац поседује сву потребну документацију која је релевантна за покретање и 

спровођење поступка јавне набавке ВЈН 09/19. 

 

Прописи, документа и услови који представљају основ формирања Конкурсне 

документације ВЈН 09/19 јасно су наглашени у тексту предметне конкурсне 

документације и једини су од одлучујућег значаја за формирање понуде од стране 

понуђача.  

 

Наглашавамо да су према одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама заитересована 

лица су у могућности да од наручиоца затраже додатне информације или појашњења али 

у вези са припремањем понуде, при чему се може указати и евентуално на уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Имајући у виду све наведено, потребно је да сва питања и захтеви за појашњења од 

стране заинтересованих лица буду усмерени ка садржини предметне конкурсне 

документације у циљу што успешније припреме понуде и испуњавања обавезних и 

додатних услова од стране потенцијалних понуђача, али и која ће помоћи  да се формира 

одговарајућа понуђена цена, с обзиром да је критеријум за доделу уговора за ову јавну 

набавку, најниже понуђена цена. 

 

Питање 2. 

Сва документа од стране Наручиоца која су из области која је уско везана за спровођење 

поступка јавне набавке ВЈН 09/19, у потпуности су усаглашена са Законом о приватном 

обезбеђењу („Службени гласник РС'', бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018). 

Питање 3. 

Наручилац поседује Пројекте изведеног стања система техничке заштите, са  свом  

потребном  документацијом која је релевантна за покретање и спровођење поступка 

јавне набавке ВЈН 09/19.  

Код Наручиоца је стално запослено лице, на радном месту ''Сарадник за послове 

безбедности и обезбеђења'', са вишегодишњим искуством на овим пословима  (преко 30 

година) и са свим потребним Лиценцама МУП-а. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 09/19 

 


