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      На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку мале вредности услуга 

- одржавања и сервисирања возила -  

редни број 1/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. 

априла 2016. године у 10.47 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
С обзиром да се као предмет јавне набавке у тачки 1. Редовно сервисирање возила 

на страни 7. конкурсне документације, између осталог наводи и „провера 

управљачког и кочионог система“ која се врши на уређајима за проверу сила кочења 

(ваљцима за проверу сила кочења), да ли поменути уређаји за проверу сила кочења 

треба да су у сервису, односно у сервисном простору понуђача у коме се и одржавају 

возила? 

1. Одговор Комисије: 

Не, не треба. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли потврда за извршене радове у предходне три године (потврде референтних 

лица) може бити од једног корисника ако је то државни орган? 

2. Одговор Комисије: 

Не. Као што је наведено у конкурсној документацији један од услова за учешће у 

поступку јавне набавке, наведен под редним бројем 6) на страни 11.  је да је понуђач 



у претходне 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (период од 18. априла 2013. године до 18. априла 2016. године) 

извршио квалитетно, у уговореним роковима и на уговорени начин без примедби, 

услуге сервисирања и одржавања возила у вредности од 4.200.000,00 динара без ПДВ 

и то за најмање три правна лица, од којих је бар једно државни орган, орган 

територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Joвана Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Владимир Нинковић, дипломирани економиста; 

- Мирослав Марковић, CCC; 

- Драгана Живковић, дипломирани правник;  

- Саша Станојев, ССС; 

- Горан Нишић, CCC. 

 
 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 

 

 


