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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 
 

ПИТАЊА 1-4: У вези радионичког простора имамо следећа питања: 
Питање 1 - За Партије 1-26 у табели 1.1 Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. у петој 
колони није Остали занатски радови и услуге као што је иначе у другим табелама у овом тендеру, тако 
да остали радови нису наведени. Наведен је простор од 30м2. Да ли  се то односи на Остале занатске 
радове а не на Вулканизерске услуге, које су иначе у табелама у четвртој колони? 
 

ОДГОВОР 1: Додатни услов који се односи на поседовање радионичког простора од 30м² односи се 
на вулканизерске услове као што је и наведено у Конкурсној документацији. 
 

Питање 2 - За Партије 1-26 у табели 1.2. за путничка возила, осим радионичког простора тражи се 
физички или технички обезбеђен простор за паркирање минимум 5 возила.  
За паркинг простор се наводи и у Партији 27 за путничка возила (табела 2.2.), док за радионички 
простор се не наводи потребна квадратура.  
За Партију 28, у табели 3.1. за Мотоцикле, четвороцикле моторне санке захтева се паркинг за 3 возила. 
С обзиром да конкуришемо за Остале занатске радове (машинска обрада) где нам клијенти допремају 
делове мотора и моторе на машинску обраду, да ли важи захтев да морамо имати наведени паркинг 
простор за 5 возила, тј да ли је то неопходан услов? 
 

ОДГОВОР 2: За Партије 1-26 у табели 1.2. за путничка возила, осим радионичког простора тражи се 
физички или технички обезбеђен простор за паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку, тј. 
преузимање са оправке. 
Потребно је да понуђач поседује паркинг простор и за Партију 27 за путничка возила (табела 2.2.), а у 
конкретном случају за „остале занатске радове и услуге“ не захтева се додатни услов које се односи на 
радионички простор.  
Наручилац остаје при условима из Конкурсне документације. 
 

Питање 3- За Партију 28 у табели 3.1. за Мотоцикле, четвороцикле, моторне санке захтева се дизалица 
и не наводи се која осим што се каже да је дизалица за аутомеханичарске и аутоелектричарске радове. 
Да ли је неопходан услов дизалица за Остале занатске радове(машинска обрада) и која? 
 
ОДГОВОР 3: Потребно је да понуђач поседује дизалицу за поправку моторцикала за 
аутомеханичарске и аутоелектричарске радове. Услов дизалица за Отале занатске радове није 
неопходан услов. 



Питање 4 - За партије 1-26 у табели 1.4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, није 
наведено у колони у којој треба да стоји Остали занатски радови и услуге да се ради о тој врсти 
послова. Да ли је ту машинска обрада? 
 
ОДГОВОР 4: За партије од 1-26 за услуге које се односе на табелу 1.4. Ватрогасна возила са уграђеном 
ватрогасном опремом не захтевају се остали занатски радови и услуге. 
 
ПИТАЊЕ 5: На страни 100 конкурсне документације као напомена уз Изјаву понуђача за запослена 
лица стоји  „Уколико се подноси понуда за партије од 1 до 26, понуђач може иста лица да наведе за 
све партије од 1 - 26 за које подноси понуду, осим за партију 28 која се односи на Седиште 
министарства и за коју је потребно навести друга лица“. 
Да ли то значи да уколико аплицирамо за аутомеханичарске радове за партије од 1-26 треба да имамо 
2 радника техничке струке ПЛУС 2 радника за партију 28 - дакле укупно четири за партије 1-26 и 
партију 28? Такође у напомени се на помиње партија број 27 да ли та партија може да садржи исте 
запослене као и партије 1-26? 
 
ОДГОВОР 5: Као што је речено у претходним одговорима на питања, предметна напомена се односи 
на начин достављања доказа у вези са испуњеношћу додатног услова који се односи на кадровски 
капацитет. Наиме, уколико се подноси понуда за партије од 1 до 26, понуђач може доставити један 
образац који ће се односити на партије од 1-26, док за партију 27. и партију 28. Понуђач треба да 
достави посебне обрасце, а на обрасцима могу бити наведена иста лица.  
Међутим, а као што је и истакнуто у Конкурсној документацији Наручилац задржава право да након 
отварања понуде, а пре закључења оквирног споразума,  изврши обилазак понуђача и стекне увид у 
стање и квалитет пословних, техничких и кадровских капацитета као и проверу навода из Изјаве 
понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.  
Захтевани број радника према партијама налази се у табеларним приказима захтеваних додатних 
услова у поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова. 
 
ПИТАЊЕ 6: На страни 14. конкурсне документације, у делу напомена између осталог, при крају 
напомене, стоји ,, док обавезан услов из  члана 75. став1. тачка 4. овог Закона (обавезан услов под 
редним бројем 4.у табеларном приказу) морају да доставе ... 
Питање бр. 1 - да ли се мисли на обавезан услов под редним бројем 4 или редним бројем 3 ? 
Питање бр. 2- да ли је без обира на редни број 3 или 4 из табеле довољно доставити Решење о 
регистрацији у Регистру понуђача, као и интернет страницу на којој се могу пронаћи докази ? 
 
ОДГОВОР 6: У предметној напомени наведено је да уколико су понуђачи регистровани у Регистру 
понуђача АПР-а, у складу са чланом 78. ЗЈН, могу  да доставе копију решења о регистрацији у 
Регистру понуђача као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) овог 
Закона (обавезни услови под редним бројевима 1., 2. и 3. у табеларном приказу на странама 13-14) 
и/или у Изјави сачињеној на меморандуму потписаном од стране овлашћеног лица понуђача да 
наведу који су то докази који су доступни и назначи интернет странице на којима се исти могу 
пронаћи, док обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4. овог Закона (обавезан услов под редним 
бројем 4. у табеларном приказу на странама 13-14) морају да доставе. Модел изјаве о поштовању 
обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН-а налази се у поглављу XII предметне Конкурсне документације. 
 
                        
                                                                               КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


