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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка 
јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, 
за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-215/19-34 
 

 
 

Дана 11.07.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за 
појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Услуга 
одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци, број јавне 
набавке: 404-1-215/19-34, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
 
 Питање: 
 „У делу додатних услова техничког капцитета, предвидели сте између осталог 

доказ за испуњење дела техничког капацитета: 

„Б) очитани подаци са чипа – читача саобраћајне дозволе за свако возило појединачно 
и копију полисе осигурања из које се види регистарски број возила и датум истека 
важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача 
као власника возила поред наведеног доставити и доказ о правном основу коришћења 
возила (копија уговора о лизингу, уговора о закупу, коришћењу возила или пословно-
техничкој сарадњи).“ 
Наше питање гласи: Нека од возила која поседујемо и користимо први пут су 
регистрована на власника (због преноса и стицања), где је технички преглед и 
прибављање полисе осигурања претходило, издавању регистарских таблица тј. рег. 
броју возила (наведено чини предуслов за добијање рег.таблица), те сходно томе у 
издатој полиси нема регистарског броја возила. Са друге стране у полиси осигурања је 
наведен број шасије, који идентификује полису осигурања у односу на возило. 
Да ли је прихватљиво за Наручиоца да понуђачи у понуди доставе полису осигурања 
за возила, у којима није из претходно наведених разлога наведен регистарски број 
возила, али је наведен број шасије предметног возила (што је довољан податак за 
идентификацију полисе и возила на које се односи) и да ли ће у том случају бити 
прихватљива понуда понуђача?“ 
 

 Одговор: 
 Наручилац је као доказ додатног услова под тачком 1.2. подтачка 4) – 
Технички капацитет, под Б) да понуђач поседује (у власништву, лизинг, закуп) 
минимум 5 теретних и 5 путничких возила за превоз опреме или минимум 10 
теретних возила, захтевао: 

„Б) очитани подаци са чипа – читача саобраћајне дозволе за свако возило 
појединачно и копију полисе осигурања из које се види регистарски број возила и 

mailto:public@rfzo.rs


 

2 
 

датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на 
име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о правном 
основу коришћења возила (копија уговора о лизингу, уговора о закупу, коришћењу 
возила или пословно-техничкој сарадњи).“ 

 Наручилац ће прихватити полису осигурања у којој није наведен регистарски 
број возила али јесте број шасије возила те се може утврдити на које возило се иста 
односи.   

 Др                                          М 

  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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