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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:  

Као заинтересовано лице у поступку јавне набавке молимо вас за додатна појашњења Конкурсне 
документације. Наиме, на страни 14/44 и 15/44 наведено је да понуђач који учествује у поступку 
предметне јавне набавке мора испунити додатне услове и то: у погледу кадровског капацитета да има 
запослена односно радно ангажована лица  и то  минимум онолико професионалних возача са 
дозволом Д категорије који одговара броју аутобуса захтеваних у спецификацији Конкурсне 
документације - за сваку Партију посебно за коју учествује и техничког капицета да користи аутобусе у 
броју и категорији захтеваних у спецификацији Конкурсне документације  - за Партију за коју учествује, 
па је наше питање  с обзиром да је у питању 26 партија, а укупно захтевани минимални број аутобуса за 
све партије 63 да ли аутобуси који се понуде за ПУ Нови Сад где је спецификација наведено је да 
захтевани минимални број аутобуса са максимум 35 седишта 3, са минимум 48 седишта 3, могу да се 
понуде и за све остале ПУ, обзиром да је наведено да се за остале захтева по 2 или 1 возило истих 
карактеристика, а извршење услуге је по захтеву и потребама Наручиоца. 

Молимо вас да прецизирате колико аутобуса и радно ангажованих лица је потребно доставити у оквиру 
понудe уколико потенцијални Понуђач у поступку учествује за све партије? 

 

ОДГОВОР 1:   

 

Исти аутобуси/возачи могу се користити за доказивање испуњености услова у више партија. 
                                                    

                                                                    КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


