
1 

 

   

 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Комисија за јавну набавку 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4094  F: +381 21 487/4087 
office.uprava@vojvodina.gov.rs 
 

БРОЈ:404-37/2018 
 

ДАТУМ: 16.05.2018.године      

 

                                         
 

 

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1 

 

 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 16.05.2018.године, у 

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

припремањем понуде за јавну набавку услуга сателитског надзора возила ( ЈН МВ 

18/2018), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

1. На страни 25 стоји да понуђач треба да се изјасни да ли између осталог поседује и 

''Сертификат о сагласности са хомологацијом за моторна возила:Е'' 

У техничким спецификацијама нигде се не спомиње овај сертификат. Да ли је тражени 

сертификат потребно достављати уз понуду? 

2. У табели понуде на страни 30 стоји да је потребно уписати цену услуге праћења за 

период од 12 месеци, док на страни 5 стоји да се Уговор о јавној набавци услуге 

сателитског надзора возила се закључује на одређено време и то на период од 2 

(две) године. Ове два периода нису иста, можете ли појаснити? 

       

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

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

          1.Да.Наручилац је извршио измене и допуне Конкурсне документације за 

предметну набавку и исту објавио на Порталу јавних набавки дана 16.05.2018.године. 

         2.Уговор је двогодишњи и цена се уписује за 24 месеца. Наручилац је извршио 

измене и допуне Конкурсне документације за предметну набавку и исту објавио на 

Порталу јавних набавки дана 16.05.2018.године. 

    
             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Јелена Шкорић,члан 

2. Ведран Ђурић, члан 

3.Ивана Секулић, члан 
  

 
 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

