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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Услуга сервисирања службених возила РФЗО, за период од 18 месеци, број јавне набавке: 404-
1-201/15-85 

 
 

Дана 12.11.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем 
конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила 
РФЗО, за период од 18 месеци, број јавне набавке: 404-1-201/15-85, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питања и одговори: 
 

Питање бр.1: 
 „На страни 52, у табели у склопу обрасца бр.4.3. навели сте модел возила FIAT PUNTO 1.6, 
који није наведен у табелама за ПАРТИЈУ 3, на странама 7 и 8. Реците нам тачно, о ком се возилу 
ради.“ 
 

Одговор бр.1:  
 Ради се о возилу FIAT PUNTO 1.6, у оквиру партије 3, Филијала Пирот, како је и наведено на 
страни 52/66 конкурсне документације. 
 

Питање бр.2: 
 „Такође, у истим табелама  образаца 4.1.   4.2.  4.3.  и  4 .4.  није баш најјасније, шта сматрате 
под количином. Рецимо свећица. Да ли  количина 1, подразумева цену за 1 свећицу, или цену за 
рецимо 4 комада, тј. количину за 1 возило. Да ли је у питању количина материјала (нпр. 1 свећице, 1 
амортизер, 1 стабилизатор), или се количина односи за 1 возило (нпр. 4 свећице, 2 амортизера, два 
стабилизатора)?“ 

 
 
Одговор бр.2: 

 Колона број 3 „количине“ у обрасцима понуде (4.1-4.4) представља претпостављени број 
услуга  замене у току важења уговора, по свим ставкама наведених у колони број 2 „врста услуге“. 
 Понуђач у колони број 6 „цена резервног дела у динарима“ уписује цену за један комад 
свећице, амортизера, стабилизатора, предњих дискова, задњих дискова – добоша, крајева спона, 
предњих амортизера, задњих амортизера, силен блокова. 

 
 

 
 

 
Комисија за јавну набавку 
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