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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности 
- сервисирање и одржавање службених аутомобила - 

редни број 3/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 14. 
фебруара 2014. године у 09:29 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
Нигде у Конкурсној документацији није наведено шта се тражи (који делови 
услуге, типови пнеуматика). 
Да ли сте подразумевали да је на основу наведених типова аутомобила могуће дати 
понуду и на ком обрасцу?  
 
 
1. Одговор Комисије: 
У Конкурсној документацији у делу 2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из 
општег речника набавки, дефинисано је да су предмет јавне набавке услуге 
сервисирања и одржавања службених аутомобила које обухватају: редовно 
сервисирање које подразумева пружање сервисних услуга према препоруци 
произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, 
односно на одређени временски период; ванредно одржавање возила које се врши 
по налогу наручиоца и обухвата отклањање уоченог недостатка на возилу и његово 
стављање у редовну функцију; замену резервних делова и гума. 
У делу 3. Техничке карактеристике дефинисани су типови аутомобила на које се 
односи предмет јавне набавке. 



У делу 5.10 Начин плаћања дефинисано је да се уграђени делови фактуришу по 
званичном ценовнику генералног заступника, као и да се у случају шлеповања 
добављачу признају трошкови одређени званичним ценовником АМСС. 
У делу 6.1 Образац понуде под тачком 3) понуђач треба да да своју цену по норма 
часу, односно цену ''за руке''; и то је цена коју ће наручилац користити за 
међусобно упоређивање и рангирање понуда. 
С обзиром на то да се не може предвидети до каквих све кварова може да дође 
током трајања уговора, наручилац сматра да Конкурсна документација садржи 
потребне податке за сачињавање прихватљиве понуде. 
  
   
 
 

Комисија за јавну набавку 
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник, члан 

Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник - заменик 
Хаџи Дарко Арбутина, ССС, члан 

Александар Марковић, дипломирани правник - заменик  
Марија Кљајић Крсмановић, ВШ, члан 

                        Стана Маљковић, ССС – заменик 
 

 
 
 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 


