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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: Наиме, на страни 50 у упутству понуђачима како да сачине понуду наведено је да 
"понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију", а на страни 61 у обрасцу подношења 
понуда по партијама наведено је "понуђачи су дужни да заокруже доле понуђене податке у табели  
(редне бројеве испред партије за које подносе понуде, редне бројеве за коју намену возила подносе 
понуду и редне бројеве за коју врсту радова подносе понуду), што је у супротности једно са другим. 
Да ли упуство наведено на страни 61 значи да може да се заокружи намена возила без навођења свих 
врста возила или понуда мора да се да за све 4 врсте возила и да ли могу да се заокруже редни бројеви 
појединих радова за које се подноси понуда или морају да се заокруже сви редни бројеви, што би 
значило да се понуда односи на целокупну партију. 
 
ОДГОВОР 1: Потребно је да Понуђач приликом сачињавања понуде заокружи податке у табели из 
поглава VI,  тачније потребно је да заокружи редне бројеве испред партије за које подноси понуду, 
редне бројеве за коју намену возила подноси понуду и редне бројеве за коју врсту радова подноси 
понуду. 
 
ПИТАЊЕ 2:  У обрасцу понуде са моделом захтева за достављање понуда није предвиђена могућност 
уписивања броја понуде и броја партије за коју се понуда подноси. 
 
ОДГОВОР 2: Довољно је да понуђач приликом сачињавања понуде заокружи податке у табели из 
поглава VI на стр. 61-74. 
 
ПИТАЊЕ 3: За подношење понуда по партијама нису наведене оквирне количине возила за пружање 
тражених услуга. 
 
ОДГОВОР 3: Имајући у виду да се предметни поступак спроводи ради поновног отварања 
конкуренције, Наручилац ће приликом поновног отварања конкуренције дефинисати техничку 
спецификацију. 
 
ПИТАЊЕ 4: Није наведена процењена вредноста јавне набавке по партијама. 
 



ОДГОВОР 4: Наручилац је у одговору на питања од 17.10.2019. године објавио процењене вредности 
предметне набавке по партијама. 
    
ПИТАЊЕ 5: У обрасцу понуде није остављена могућност уписивања јединичне цене по радном сату. 
           
ОДГОВОР 5: Имајући у виду да се предметни поступак спроводи ради поновног отварања 
конкуренције, у овом делу поступка приликом подношења понуде није потребно уписати цену радног 
сата. 
 
ПИТАЊЕ 6: Поглавље VII, Модел оквирног споразума – Да ли је потребно направити понуду и 
уколико је потребно, како она треба да изгледа? Или је потребно само потписати поглавље од стране 
овлашћеног лица? 
 
ОДГОВОР 6: Имајући у виду да се предметни поступак спроводи ради закључења оквирног 
споразума са поновним отварањем конкуренције, у конкретном случају није потребно сачинити 
понуду са ценама.  
Наиме, у конкретном случају потребно је да испред Понуђача Модел оквирног споразума потпише 
овлашћено лице. 
 
ПИТАЊЕ 7: Поглавље IX, Модел наруџбенице - Како попунити Модел Наруџбенице обзиром на то 
да се помиње наруџбеница од 2017 године, а ми нисмо учествовли тада у јавној набавци? Да ли је 
потребно направити понуду и приложити, како треба да изгледа, на коју вредност понуда треба да 
гласи? 
 
ОДГОВОР 7: Као што је и у претходним одговорима на питања наведено, предметна набавка се 
спроводи у циљу закључења оквирног споразума ради спровођења поновног отварања конкуренције, 
тако да је у конкретном случају потребно да испред Понуђача Модел наруџбенице потпише 
овлашћено лице. 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                                                               КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


