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Предмет: Одговори на питања у отвореном поступку, обликованом по партијама, са закључењем 
оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услугаСервисирање 
ватрогасно спасилачких возила и одржавање опреме (надградња на возилима), ЈН број 106/19 

 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо одговоре на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног 
споразума за јавну набавку услуга: Сервисирање ватрогасно спасилачких возила и одржавање 
опреме (надградња на возилима), ЈН број 106/19 
 
 
ПИТАЊЕ:  Предлажемо да се из додатних услова избрише ставка о износу средстава или да се 
смањи износ средстава на 1.000.000,00 динара.   

 
ОДГОВОР: Наручилац остаје при условима и доказима наведеним у изменама конкурсне 
документације.  

Наиме, изменама конкурсне документације од 02.08.2019. године на страни 10/42 у табели 
ДОДАТНИХ УСЛОВА, ставка 3 пословни капацитет понуђача, тражи се да је понуђач извршио 
услуге сервисирања подвоза возила теретног програма и/или ватрогасних надградњи у висини не 
мањој од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, а као доказ о траженом понуђач је дужан да достави 
потврду корисника услуге за којег је понуђач обављао сервисирање у износу од 5.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. 

С тим у вези, појашњавамо да се термин „ватрогасна надградња“ односи на делове који се 
постављају на ватрогасна возила, али се истим елементима могу опремати и друга специјална возила 
као што су нпр.комунална возила за прање улица. Наведени елементи којима се опремају возила за 
овакве намене могу бити:  

- пумпа за воду високог и/или средњег притиска, 
- ручна или електрична витла са цревима, 
- надградње – боксеви са алуминијумским роло вратима за смештај опреме 
- цистерне за воду које се постављају на возилима, капацитета минимум 1000 l.  

Истичемо да ће наручилац признати као референтне све напред наведене услуге ако је исте понуђач 
извршио за кориснике услуга (који не морају бити наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама) у 
висини од 5.000.000,00 динара у претходне три године и ако понуђач у својој понуди достави доказе 
о томе - потврде корисника услуга којома доказује тражену вредност извршених услуга.    
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ              


