
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 01 404-15/2014 
01. 07. 2014. године 
Б а р а ј е в о 

 
 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, бр. VI 01 404-15/2014 - услуге обезбеђења зграде ГО Барајево 
са одговорима на постављена питања 

 
Питање: Поштовани, у обрасцу понуде и моделу уговора за јавну набавку - услуге 
обезбеђења зграде ГО Барајево  ЈНМВ бр. VI 01 404-15/2014 уписује се укупна цена.  
Да ли се мисли на укупну цену за све време трајања уговора?  
Како није дефинисан тачан датум ступања на снагу уговора, односно да уговор ступа 
на снагу даном потписивања уговора од стране Наручиоца и даваоца услуга и важи 
до 31.12.2014.г., молимо Вас за додатна упуства (тачан број дана важења уговора) 
како би сви потенцијалну понуђачи под истим условима формирали и понудили 
укупне цене   
 
Одговор: 
- Да,  Наручилац је подразумевао да се да цена за наведене услуге да за период  од 6 

(шест) месеци (фактички непуних шест месеци, јер није могуће прецизно 
одредити датум закључења Уговора) 
 

- Јавно отварање понуда ће се обавити 07.07.2014. године у 12.00 часова у Малој сали 
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, ул. Светосавска бр.2, 11460 Барајево.  

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети најкасније у року од 10 (десет)  дана 
од  дана отварања понуда, што је наведено и у позиву за подношење понуда. 

На основу члана 108. Став 1. Закона, и на основу извештаја о стручној оцени понуда, 
наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за 
подношење понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим 
понуђачима у року од три дана од дана доношења. Наручилац је дужан да одлуку о 
додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року. 

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац 
мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука 
доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је 
пријем одбијен.  

Узимајући у обзир све наведене законске одредбе и прописане рокове као и 
процедуру везану за поштовање истих, Наручилац није у могућности да одреди 
прецизан датум закључења уговора, јер морамо имати потврду пријема Одлуке о 
додели уговора од стране свих учесника у поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту 
права, у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана када је изршена 
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потврда о пријему Одлуке о додели уговора од стране свих понуђача (а не 
морају сви понуђачи да потврде пријем  истог дана када им је прослеђена Одлука).  

Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац је у обавези 
да са понуђачем коме је додељен уговор у року од осам дана закључи исти.  

Ако Наручилац у најкраћем року донесе Одлуку о додели уговора, и под 
претпоставком да не буде уложен захтев за заштиту права, најранији оквирни датум за 
закључење уговора би био 15-18 јул. 2014. године.  

С поштовањем, 

Наташа Рњак и Јелена Јанковић 
Службенице за јавне набавке 

 

 


