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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези јавнe набавкe  услуга – редовно сервисирање и текуће 

одржавање возила, обликоване у више истоврсних посебних целина 

(партија) од 1  до 5 и то: 

Партија 4 - сервисирање возила – програм Фиат и Застава. 

 

 
 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – редовно сервисирање 

и текуће одржавање возила, обликоване у више истоврсних посебних целина 

(партија) од 1  до 5 и то: 

Партија 4 - сервисирање возила – програм Фиат и Застава. 

 

 

Путем е - maila 03.02.2014. године примили смо ваш допис, којим тражите  

појашњења у вези Конкурсне документације за  набавку  услуга – редовно 

сервисирање и текуће одржавање возила, обликоване у више истоврсних 

посебних целина (партија) од 1  до 5 и то: 

Партија 4 - сервисирање возила – програм Фиат и Застава,  у оквиру којег 

сте поставили следеће питање: 
 

Питањa: 
 

1. у вези попуњавања образаца референтних листа (стр. 86-90) да ли 

морају бити попуњене све године или само оне за које Вам прилажемо Уговоре и 

оверене Обрасце потврде од наших референтних наручилац (Важно је да 

докажемо промет већи од 3.000.000,00 динара)? 

2. у Обрасцима референтних листа сте грешком навели да се односи на 

возила програма "ШКОДА", а не програм ФИАТ и Застава. Да ли ћете Ви 

променити текст или је остављено да ми сами прецртамо "Шкода" и напишемо 

"ФИАТ и Застава" ? 

  
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012) достављамо појашњење, на постављенa питањa: 

 

Одговори: 

 

1. Уз понуду је потребно доставити само обрасце рефетентних листа за 

године за које се достављају докази (Уговори и Потвреде референтних купаца / 

наручилаца), чиме се доказује пословни капацитет (да поседује референце о 

извршеним услугама сервисирања возила за програм ФИАТ И ЗАСТАВА у износу од 

минимум 3.000.000,00 динара). 

2.  Образац референтних листа измењен је у I изменама и допунама 

конкурсне документације.  



  

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                       


