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ПРЕДМЕТ: Измене и одговори на питања за отворени поступак јавне набавке услуга: 
Седмодневни аранжман на Копаонику (смештај, исхрана и ски пас) за спровођење 
обуке у зимским условима за полицијске службенике Јединице за обезбеђење 
одређених личности и објеката, ЈН бр. 242/19 
 
 Овим путем достављамо Вам измене и одговоре на питања за отворени поступак јавне 
набавке услуга: Седмодневни аранжман на Копаонику (смештај, исхрана и ски пас) за 
спровођење обуке у зимским условима за полицијске службенике Јединице за обезбеђење 
одређених личности и објеката, ЈН бр. 242/19 (у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
ПИТАЊЕ 1: Како бисмо узели учешће у предметној набавци ЈН бр. 242/19 морали бисмо 
имати прецизне информације у смислу тачног термина аранжмана. Копаоник генерално нема 
проблема са недостатком туриста тако да се капацитети распродају сада још током јесени тако 
да касније у току сезоне није могуће померати термине јер је све пуно. Овако, тешко да било 
који озбињнији хотели желeo да учествује, с тим у вези замолио бих да прецизно наведете 
термине аранжмана. 
 
ОДГОВОР –ИЗМЕНА 1: Обука се врши у временском периоду од 20.01.2020. до 31.03.2020. 
године. Период вршења предметне набавке прецизиран је у новој важећој конкурсној 
документацији објављеној 12.11.2019. године. 
 
 
 ПИТАЊЕ 2: Такође, читајући тендерску документацију приметио сам да сте на страни 5 у 
делу ”ПРЕДМЕТНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОБУХВАТА:  
- Смештај, исхрану, превоз, ски пас, осигурање.....” где је ”превоз” изгледа грешка па Вам 
указујем да исправите. 
 
ОДГОВОР 2 –ПОЈАШЊЕЊЕ:  Превоз полазника организоваће Наручилац и у новој 
важећој Конкурсној документацији превоз полазника се брише са стране 5.  Поглавља III 
Врста; техничке карактеристике - спецификација ; Место извршења Конкурсне 
документације. 
 
Све напред наведене измене се налазе у НОВОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
објављеној 12.11.2019. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на 
интернет страници Наручиоца (www.mup.gov.rs).  
 

Понуђачи су дужни да понуду доставе на новој конкурсној документацији објављеној 
12.11.2019. године. 
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