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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 предузетнику треба уверење Вишег суда у Београду? 
 
ОДГОВОР 1: Као што је и наведено у предметној Конкурсној документацији потребно је да 
предузетник као понуђач достави уверење из казнене евиденције односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за  кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев за издавање овог уверења се може поднети према  месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
 
ПИТАЊЕ 2: У оквиру вашег документа који је објављен на Порталу јавних набавки 07.10.2019. године 
као измене и допуне конкурсне документације, наведена је следећа напомена: 
 
„НАПОМЕНА: Конкурсна документација од 01.10.2019. године се оглашава неважећом Потребно је 
да понуђачи поднесу понуду у свему према Конкурсној документацији од 07.10.2019. године.“ 
 
На Порталу није објављена нова, односно изменњена Конкурсна документација већ су само дати 
одговори на постављена питања, а којима се делимично мењају додатни услови за учешће у јавној 
набавци. Обзиром да се вашом напоменом комплетна конкурсна документација оглашава неважећом, 
молимо вас да поставите на портал и комплетну важећу конкурсну документацију. 
 
ОДГОВОР 2:  Дана 07.10.2019. године објављена је нова важећа Конкурсна документација на сајту 
Наручиоца. Услед прекида рада на Порталу јавних набавки дана 07.10.2019. године, поступак објаве 
нове важеће Конкурсне документације поновљен је дана 08.10.2019. године. 
 
ПИТАЊЕ 3: У оквиру додатних услова које понуђач треба да испуни, на страни 32, под тачком која 
се односи на „Број запослених радника у тренутку подношења понуде“за партју 27 (ПУ за град 
Београд) навели сте у напомени да је потребно 5 лица тражене струке. Међутим, када се саберу 
захтеви за запослене (3+1+1+1) добија се укупно 6 лица. Молимо да појасните да ли је дошло до 



грешке у укупном броју запослених лица или до грешке у неком од појединачних захтева броја 
запослених. 
 
ОДГОВОР 3: На страни 32. Конкурсне документације стоји „Уколико понуђач подноси понуду за 
све три услуге за које се захтева предметни додатни услов, понуђач мора да има све захтеване 
кадрове (укупно 5 лица тражене струке)“, а треба да стоји „Уколико понуђач подноси понуду за све 
три услуге за које се захтева предметни додатни услов,понуђач мора да има све захтеване кадрове 
(укупно 6 лица тражене струке)“. 

  
ПИТАЊЕ 4: У оквиру додатних услова које понуђач треба да испуни, на страни 43, под тачком која 
се односи на „Двостубне дизалице носивости“ за партију 28 (Седиште Министарства) , навелисте у 
напомени да је потребно имати „кумулативно минимум 2 дизалице“. Међутим, у самој табели се 
„минимум 1 ком двостубних дизалица носивости од 2Т до 3,5Т“ и то само за обављање 
аутомеханичарских и аутоелектричарских радова. За остале врсте радова не траже се дизалице. 
Молимо да појасните да ли је дошло до грешке у укупном броју потребних дизалица или до грешке у 
неком од појединачних захтева броја дизалица. 
 
ОДГОВОР 4: На страни 43. Конкурсне документације стоји „Понуђачи морају да имају кимулативно 
минимум 2 дизалице тражених карактеристика за аутомеханичарске и аутолектричарске услуге, дизалицу 

носивости 2t до 3,5 тона“, а треба да стоји „Понуђачи морају да поседује минимум 1 дизалицу тражених 
карактеристика за аутомеханичарске и  аутолектричарске услуге, дизалицу носивости 2t до 3,5 тона.“ 
 
 
 

                                                                 КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 


