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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке услуге 
сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне набавке: 404-1-201/19-
21 

 
             Дана 03.07.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-1-20/19-17 дана 03.07.2019. године, у вези поступка јавне 
набавке услуге сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне набавке: 404-
1-201/19-21, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  

 
            Питање:  
 „Да ли сте у општим условима за учешће и доказивање испуњености услова где понуђач 
треба да има у власништву, закупу, по основу лизинга, по основу уговора о пословно техничкој 
сарадњи, сервис само на територији града Краљева спречили понуђаче из других градова да 
учествују у наведеној јавној набавци обзиром да се возила из партије 2 налазе у више градова: Чачак, 
Ужице, Краљево, Н. Пазар ии Косовска Митровица. 
Давањем могућности да понуђачи буду из других градова повећава се могући број понуђача што и 
јесете циљ за извршење јавне набавке.  

 
               Одговор: 
               Наручилац је, као додатни услов за учествовање у поступку јавне набавке (тачка 1.2 
подтачка 3, стр. 19/33КД), за партију 2 - Услуга сервисирања службених возила РФЗО за потребе 
Филијале Ужице, Филијале Чачак, Филијале Краљево, Филијале Нови Пазар и Филијале Косовска 
Митровица, предвидео: 

„Да понуђач има у власништву/закупу/по основу лизинга/по основу уговора о пословно 
техничкој сарадњи сервис и то: 

- за Партију 2 - на територији града Краљева“ 
Наручилац је наведени услов одредио у складу са начелом ефикасности и економичности (чл. 

9 Закона о јавним набавкама) водећи рачуна о трошковима везаним за извршење јавне набавке 
будући да је територија града Краљева по просечној удаљености најближа свим Филијалама РФЗО 
које чине партију 2. Наручилац је овако одређеним условом обезбедио конкуренцију у поступку јавне 
набавке.  
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