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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга -  редовно 

сервисирање и текуће одржавање возила, 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2 и то 

партија 1 – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм 

Фиат и Застава 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  -  

(ред. бр. ЈНОП 41/2016) 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга -   редовно сервисирање и 

текуће одржавање возила, обликовану у више посебних истоврсних целина 

(партија) од 1 до 2 и то, за Партију 1 – редовно сервисирање и текуће одржавање 

возила програм Фиат и Застава 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 14.11.2016. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга -   редовно сервисирање и 

текуће одржавање возила, обликовану у више посебних истоврсних целина 

(партија) од 1 до 2 и то, за Партију 1 – редовно сервисирање и текуће одржавање 

возила програм Фиат и Застава, (ЈНОП 41/2016), у оквиру кога је поставило 

следеће питање: 

Питање бр.1. 

на страни 68/97 ( Образац структуре цене) треба да упишемо цену коју нудимо за 

услуге шлепања возила, али цена за шлепање се изражава по километру, а не по 

норма часу, како сте написали у табели. Да ли можете ово да исправите?  
 

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

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

 

Одговор на питање бр.1. 

Наручилац je припремио Измену конкурсне документације и сачинио НОВИ 

ОБРАЗАЦ „6.2.Образац структуре цене“ за предметну јавну набавку и исту објавио 

на Порталу јавних набавки и интернет страници дана 14.11.2016. године. 

  

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


