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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: Молим Вас да ми за документацију из Јавне набавке број 404-ЈН-185/19-05 на страни 13 
под редним бројем 2 обавезних услова за учешће начин доказивања под 1) Уверење основног суда.... 
кажете код ког суда тачно се вади ово уверење тј који суд тачно је надлежан за издавање овог уверења 
на територији Београда. Покушали смо телефоном да контактирамо неколико судова и сви кажу није 
код њих. 
 
ОДГОВОР 1:  Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела прописано је 
да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица.  
За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни провостепени суд према Закону о 
уређењу судова, може бити како основни суд, тако и виши суд.  
За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим 
за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном 
суду. У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за 
која је у првом степену  надлежан  основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан 
виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за 
која је  у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којом су 
обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела 
за која је у првом степену надлежан виши суд или две потврде – једну за кривична дела за која је у 
првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан 
виши суд. 
 
ПИТАЊЕ 2:  Да ли је потребно да се потпише и овери свака страна модела Оквирног споразума (део 

VII конкурсне документације) или само последња страна на предвиђеном месту (потпис овлашћеног 
лица на страни 86). 
Такође, да ли је потребно потписати и печатирати све стране документације, тј. доказе које 
прилажемо ако на њима није предвиђено место за потпис и печат или се печатирају и потписују само 
стране на местима где је то изричито наведено. 
 



ОДГОВОР 2: Потписују се само стране на местима где је то изричито наведено. Такође, сходно 
Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019), приликом сачињавања 
понуде употреба печата није обавезна. 
 
ПИТАЊЕ 3: Да ли је потребно одштампати и приложити вашу целокупну тендерску документацију 
коју сте објавили на сајту или је довољно да се доставе само докази о испуњености услова (законски и 
додатни у складу са упутством понуђачима како се сачине понуду) 
 
ОДГОВОР 3: Није потребно одштампати и приложити целокупну тендерску документацију. 

ПИТАЊЕ 4: Да ли пружалац услуга сноси трошкове превоза за неисправно возило од места 
наручиоца услуга до сервисних просторија пружаоца услуга? 
 
ОДГОВОР 4: Као што је наведено у Конкурсној документацији Трошкове транспорта неисправног 
возила (од локације Наручиоца до сервиса) сноси пружалац услуга. Добављач сервисира возило на тај 
начин што по захтеву Наручиоца преузме возило на локацији Наручиоца и исто, по захтеву 
наручиоца шлеп возилом, одвози у сопствени сервис, а уколико је возило у возном стању исто одвози 
корисник возила. 
 
ПИТАЊЕ 5: У којој врсти радова за партије од 1-26, је обухваћен ремонт, поправка грађевинских 
машина (багера, булдозера, виљушкара, комбинирки и др.)?  
Да ли је то врста радова под ред. бр. 4 (остале услуге) 
 
ОДГОВОР 5: Наведени радови предвиђени су табелом 1.3 - теретна возила, аутобуси, радне машине и 
друго. Уколико подносите понуду за поправку грађевинских машина, потребно је да заокружите 
аутомеханичарске и електричарске радове, а не остале услуге. 
 
 
 
       
                                                                               КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


