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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
са поновним отварањем конкуренције јавне набавке услуга, обликован у 28 партија -
Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и 
друго, ЈН 185/19 
 
Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције јавне набавке услуга, обликован у 28 
партија - Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и 
друго, ЈН 185/19 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 
124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
Питања и одговори - појашњења конкурсне документације 
 
ПИТАЊЕ 1: Да ли се ЈН 185/19 односи само на услуге сервисирања возила? Да ли  на тендеру 
можемо учествовати  само као понуђач резервних делова? 
 
ОДГОВОР 1: Понуђач мора да одговори свим захтевима наведеним у конкурсној документацији који 
су дефинисани у складу са описом предмета набавке.  
 
ПИТАЊЕ 2:  Да ли се страна 97 Конкурсне документације XIII Изјава понуђача о финансијском 
средству обезбеђења умножава за сваку партију или се попуњава за више партија на истом обрасцу. 
 
ОДГОВОР 2: Понуђач може да достави изјаву у једном примерку, штавише у поглављу XIII Изјава 
понуђача о финансијском средству обезбеђења Понуђач може заокружити за коју партију доставља наведену 
изјаву. 
 
ПИТАЊЕ 3: Да ли за додатне услове морамо да доставимо изјаве о испуњености услова за сваку 
намену возила посебно? Шта од потребне документација мора за сваку партију посебно да се попуни?  
 
ОДГОВОР 3: Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености додатних услова на начин на који 
Наручилац јасно може да утврди испуњеност истих, што не подразумева да је Понуђач обавезан да за 
сваку намену возила доставља посебне изјаве. 
Понуђач може приликом подношења понуде да тражене обрасце достави у једном примерку уз 
прецизно навођење партија за које подноси понуду. 
 
ПИТАЊЕ 4: Да ли се приликом достављања конкурсне документације доставља и СФО, или се СФО 
доставља  касније након потписивања оквирног споразума са Ваше стране. 
 
ОДГОВОР 4: Документација у вези са средством финансијског обезбеђења доставља се у року од 7  
дана од дана закључења оквирног споразума или у тренутку закључења оквирног споразума.  
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