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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и обавештење о измени конкурсне документације 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 и измени Конкурсне документације 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 - измене конкурсне документације 
 
ПИТАЊЕ 1: У вези јавног позива ЈН185/19, као овлашћени представник за возила марке Hummer, 
занима нас да ли подносимо исту документацију као не-овлашћени сервиси? 
Друго, возила марке Hummer се налазе у полицијској управи Београд или Седишту министарства? 
Партија 27 и/или28? 
 
ОДГОВОР 1: Потребно је да у свему поступите према предметној Конкурсној документацији. 
Седиште министарства (партија 28) поседује Hummer возила. 
 
ПИТАЊЕ 2: Код Партије 27. као посебна, четврта намена (група) возила наведена су "ватрогасна 
возила са уграђеном ватрогасном опремом", а као врста радова за ову намену возила наведена је 
"поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возило". 
Код Партија 1-26 "ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом" нису посебна намена (група) 
возила, већ су подведена под трећу намену (групу) "теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са 
уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне машине и др", али у наведеним врстама 
радова нема "поправке и сервисирања ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на 
возило". Питање гласи: Да ли се код Партија 1-26 "поправка и сервисирање ватрогасних система, 
пумпи и друге опреме уграђене на возило" подразумева под врстом радова наведеном као "остали 
занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.)" или ови радови за наведене партије уопште нису 
предвиђени? 
 
ОДГОВОР 2: Извршене су измене Конкурсне документације у вези горе наведеног. Сходно томе, 
потребно је да се понуда достави на обрасцима нове важеће Конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 3: На страни 97 Конкурсне документације тачка 3. Наведено је да се исти радници могу 
навести за све партије од 1-26 осим за партију 28. 
Да ли се исти радници могу навести за партије 27 и 28 пошто су обе у Београду? 
 
ОДГОВОР 3: Понуђач може да наведе исте раднике за партије 27 и 28. 
ПИТАЊЕ 4: Да ли се могу иста возила шлеп службе навести за партије 27  и 28?  



 
ОДГОВОР 4: Понуђач може да наведе иста возила за шлепање (пренос) возила за партију 27 и 28. 
 
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. 
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