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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга -  

сервисирање возила програм ФИАТ, ЗАСТАВА И ШКОДА, обликовану у више 

посебних, истоврсних целина (партија) 

од 1 до 2 

Партија 1 - сервисирање возила програм ШКОДА 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга - сервисирање возила програм 

ФИАТ, ЗАСТАВА И ШКОДА, обликоване у више посебних, истоврсних целина (партија) од 

1 до 2, Партија 1 - сервисирање возила програм ШКОДА 

 

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 11.06.2018. године, 

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

припремањем понуде за јавну набавку услуга - сервисирање возила програм ФИАТ, 

ЗАСТАВА И ШКОДА, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија), од 1 до 

2, Партија 1 - сервисирање возила програм ШКОДА, (ЈНОП 15/2018) у оквиру кога је 

поставило следећа питања: 

 

 

         „Молим Вас за додатно објашњење за конкурсну документацију 404-136/2018-п1 

јавна набавку услуга сервисирање возила отворени поступак ПАРТИЈА 1- програм 

Шкода, собзиром да сте у понуди на страници 35/77 ставили да укупно има 100 ставки 

за које је потребно дати цену норма часа, а да сте у структури цене на страници 49/77 

ставили да има 98 ставки за које је потребно исклазати цену норма часа.  

 

         Такође смо запазили да су редни бројеви (82 и 83) ставки на страници 34/77 

поновљени два пута, те Вас најљубазније молимо да ревидирате конкурсну 

документацију, како би се нашло решење за ове пропусте. 

 

         Питање је следеће: Да ли да приликом попуњавања конкурсне документације, 

последње 2 ставке које недостају у струтктури цене, а има их у понуди, додамо испод 

целе табеле или да на посебној страници са меморандумом искажемо ставке које 

недостају, уколико се ставке не додају укупне цене у понуди И структури цене неће бити 

исте, те Вас молим за објашњење како да се реши овај пропуст.“ 

 

 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: 

  

Одговори на постављена питања садржани су у Измени и допуни конкурсне 

документације од 11.06.2018. године, која је објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 

 



  

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: 

 

1. Ведран Ђурић, члан 

2. Ивана Секулић, члан 

3. Весна Марић, члан 


