
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 

404-02-344/2019-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-344/2019-11 за 

доделу уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом 

резервних делова, редни број 1.2.7. за коју је позив објављен на Порталу Управе 

за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs 05.07.2019. године, Наручиоцу је, дана 10.07.2019. године 

електронском поштом стигло више дописа потенцијалног понуђача са 

постављеним питањем следећег садржаја: 

 „У вези конкурсне документације за набавку услуга сервисирања и 

одржавања возила са уградњом резервних делова 404-02-344/2019-11, везано за 

партију 4, за возила Фиат Сеићенто, Лада Нива и Шкода Роомстер, треба нам 

појашњење за следеће: 

У спецификацији коју сте дали, у колони Количина, молимо Вас за 

појашњење код ставки попут: ПРЕДЊИ И ЗАДЊИ АМОРТИЗЕРИ, ПРЕДЊИ И 

ЗАДЊИ СИЛЕН БЛОКОВИ; који иду у пару или више комада, у колони 

Количине ставити количину за 1 комад или за комплет односно пар?“ 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном 

документацијом, Комисија даје следећи одговор на постављена питања понуђача: 

 Код услуга у табелама за поједина возила замена предњег и задњег 

амортизера (обе стране) у колони количина понуђач наводи 2 комада. 

  Код услуга у табелама за поједина возила замена силен блока предњег, 

односно задњег у колони количина понуђач наводи 1 комад предњег, односно 

задњег силен блока. 

 

 Одговори на ова и сва остала питања потенцијалних понуђача могу се 

преузети на Порталу Управе за јавне набавке  www.portal.ujn.gov.rs као и на 

интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs.                                                                                     

  

 

КОМИСИЈА 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 
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