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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: Као додатни услов за сервисирање ватрогасних возила са уграђеном ватрогасном 
опремом наводи се поседовање стандарда, сертификата, специјалних и универзалиних алата. Молим 
Вас да појасните на које стандарде и сертификате се мисли и који су то специјални и универзални 
алати.    
 
ОДГОВОР 1: Поседовање стандарда и сертификата везани су за возила која имају специјалну опрему, 
као ватрогасна, а у вези као таквих специфичних поправки потребно је поседовање алата којима се 
исте могу извршити (расклапање, поправка, враћање у функцију и пуштање у рад) 
Такође, неопходно је да понуђач поседује сертификате о обучености радника (сервисера) за 
сервисирање пумпи и друге опреме која се налази у склопу ватрогасних возила.  
 
 
ПИТАЊЕ 2: Да ли се као средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење 
својих обавеза у поступку јавне набавке, може доставити банкарска гаранција уместо две бланко 
менице? 
 
ОДГОВОР 2: Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 3: С обзиром да се сервис где би се вршила услуга поправке возила налази на мање од 20 
км од  територије Београда, (Стара Пазова), а хтели би да учествујемо на партијама 27 и 28, молимо 
вас да нам писменим путем одобрите учешће у ЈН. 
Сервис се бави поправком камиона, аутобуса, грађевинских машина и возила Puch и Hamer, и има 
потписан Оквирни споразум са Војском Србије и уговоре са Јавним предузећима Града Београда. 
 
ОДГОВОР 3: Конкурсном документацијом дефинисан је посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде за партију 27. и партију 28. и то да понуду могу поднети само понуђачи који 
имају место извршења услуге (сервисе) на територији града Београда. Наведени посебни захтев не 
односи се на партије 1-26. 

 



 
ПИТАЊЕ 4: Ако конкуришемо само за једну партију (конкретно - партија 20 Смедерево) и за све 
намене возила и врсте радова у оквиру ње, осим ватрогасних возила и њихове поправке, да ли је у 
обрасцу XIV (изјава понуђача за запослена лица) довољно да се упишу 6 радника тражене струке који 
би обављали све послове у оквиру партије 20. 
 
ОДГОВОР 4: У конкретном случају, довољно је пријавити 6 радника тражене струке који би 
обављали све послове у оквиру партије за коју конкуришу. 
 
ПИТАЊЕ 5: Имајући у виду да се Виши суд у Београду (код кога треба извадити уверење да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе) пресељава 
у Палату правде и да исти неће радити од 28.10.2019. године до 04.11.2019 године, а да је рок за 
пријаве на јавној набавци до 06.11.2019. године, будући да је рок за издавање уверења 2 дана од предаје 
захтева, да ли ће доћи до продужења рока за пријаве за Јавну набавку. 
 
ОДГОВОР 5: Наручилац ће одложити рок за подношење понуда о чему ће накнадно објавити 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
ПИТАЊЕ 6: Да ли код партија 1-26 може да се приложи као доказ Уговор о пословно техничкој 
сарадњи са фирмом која за нас врши шлепање возила или понуђач мора имати у свом власништву 
шлеп возило? 
 
ОДГОВОР 6: Као што је и наведено у Конкурсној документацији потребно је да понуђач поседује 
или користи возило за шлепање (пренос) возила. 
            
ПИТАЊЕ 7: За партију 17, 2 за путничка возила, 1 врста радова аутомеханицарки и 
аутоелектричарски радови можемо ли конкурисати само за аутоелектрику .Да ли ће наша понуда бити  
исправна? 
 
ОДГОВОР 7: Понуђач мора да учествује и за једне и за друге радове тј. за механичарске и 
електричарске, наравно ако испуњава услове предвиђене конкурсном документацијом. 
Приликом захтева за доставу понуда, када се укаже потреба за истим, не мора подносити понуду за 
механичарске радове већ само када су у питању електричарски радови. 
 
ПИТАЊЕ 8: Потребна ми је информација у вези са ЈН 185/19, наиме да ли је приликом конкурисања 
потребно за сваку партију поднети посебну документацију? 
 
ОДГОВОР 8: Као што је већ одговорено на претходна питања Модел захтева за достављање понуда, 
Модел оквирног споразума, Модел Наруџбенице и Изјаву понуђача о финансијском средству 
обезбеђења уговора можете достави у једном примерку. Свакако, а као и што је наведено у Конкурсној 
документацији Понуђач приликом подношења понуде треба да нагласи за коју партију подноси 
понуду. За достављање преостале документације потребно је да поступите по упутству датом у 
Конкурсној документацији. 
 
ПИТАЊЕ 9: Уколико Понуђач подноси понуду за више намена возила у оквиру једне партије, 
да ли се минималан број радника тражи кумулативно? 
Пример: за Седиште Министарства се тражи минимум један радник техничке струке за намену: 
мотоцикли, цетвороцикли, моторне санке, и минимум два радника техничке струке за намену: 
путничка, комби и теренска возила. Да ли је довољно пријавити минимум два радника или их мора 
бити три? 



 
ОДГОВОР 9: У конкретном случају, довољно је пријавити минимум 2 радника. 
 
ПИТАЊЕ 10: Интересује ме да ли се образац изјаве о независној понуди доставља за сваку партију 
посебно, ако подносимо понуду за партије од 1-26, или може на једном обрасцу за све партије. 
 
ОДГОВОР 10: Није потребно да доставите за сваку партију посебан образац изјаву о независној 
понуди, али је потребно да на истом (једном обрасцу) јасно наведете партије за које подносите 
понуду. 
 
ПИТАЊЕ 11: Да ли је потребно на свим изјавама понуђача, за испуњавање додатних услова, на 
меморандуму понуђача, уписати бројеве партија за које понуђач планира да учествује? 
 
ОДГОВОР 11: Потребно је да понуђачи у табели у поглављу VI Образац понуде са моделом захтева за 
достављање понуда  јасно  заокруже редне бројеве испред  партија за које подносе понуде, редне бројеве 
за коју намену возила подносе понуде и редне бројеве за коју врсту радова подносе понуде. 
Свакако у изјавама о испуњености додатних услова понуђач може навести бројеве партија за које 
учествујете у поступку. 
 
ПИТАЊЕ 12: Питање се односи за партије 1-26 - у нашем власништву немамо радионицу за 
лимарско-фарбарскер радове, сходно томе немамо запослене лимаре, па не можемо да попинумо 
изјаву XIV тј. да напишемо име и презиме запосленог у струци, али имамо уговор о Пословно-
техничкој сардањи, са фирмом која за нас обавља лимарско-фарбарске радове, и нама фактурише 
услуге, а ми даље фактуришемо нашем купцу. 
Питање је следеће, да ли на тендеру морамо да учествујемо у заједничкој понуди, или је уговор о 
пословно-техничкој сарадњи довољан за испуњење услова? 
 
ОДГОВОР 12: Како би понуђач у конкретном случају доказао да испуњава кадровски капацитет 
потребно је да достави Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу са навођењем 
имена запослених радника сходно радовима за које подносе понуду (лимарско фарбарски радови и 
др.) 
Уколико понуђач не испуњава све захтеване услове, може поднети заједничку понуду, и то у свему у 
складу са Законом о јавним набавкама и Конкурсном документацијом.  
 
 
 
       
                                                                               КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


