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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА  

у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга – технички 

преглед и вулканизерске услуге, обликоване у више истоврсних посебних 

целина (партија) од 1  до 2 и то: 

ЈНОП 22/2015 
 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – технички преглед и 

вулканизерске услуге, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) 

од 1  до 2  и то: 

 

Путем е - maila 05.06.2015. године примили смо допис, којим 

заинтересовано лице тражи  појашњења у вези Конкурсне документације за  

набавку  услуга – технички преглед и вулканизерске услуге, обликоване у више 

истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 2,  и то: 

 

Питање: 
 

„Поштовани,  

намеравамо да предамо понуду за јавну набавку услуга - технички преглед возила 

и вулканизерске услуге број ЈНОП 22/2015 па у вези са тим имамо одређене 

нејасноће. Прегледали смо конкурсну документацију и позив за подношење 

понуда па вам у вези са тим постављамо следећа питања:  

1. У позиву за подношење понуде наведено је да је понуда обликована по 

партијама, а два пасуса ниже пише да понуда није обликована по партијама. 

2. Даље у тексту је наведено да је рок за подношење понуда 19.06.2015 у 10:00h, 

а отварање понуда 07.06.2015 у 11:00h.“ 
 
  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) достављамо појашњење, на постављено питање: 

 

Одговори: 

1. Предметна јавна набавка је обликована по партијам од 1 до 2, и то: 

Партија 1 – Технички преглед возила 

Партија 2 – Вулканизерске услуге. 

2. Понуде се подносе до 19.06.2015. године до 10:00 часова, а јавно 

отварање понуда је 19.06.2015. године у 11:00 часова. 

 

 

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

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

1. Милена Јаснић, члан 

                                        2. Жељко Чанак, члан 

                                              3. Ивана Секулић, члан 


