
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Предмет: Појашњење – одговор на питање у отвореном поступку јавне 
набавке број 404-02-137/2014-05, редни број набавке 1.2.3.  
 
 
У току рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга 
сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервиних делова, која 
је обликована у 11 партија, за коју су позив и конкурсна документација објављена 
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 22.04.2014. 
године, овом наручиоцу је дана 27.04.2014. године електронском поштом стигао 
захтев за појашњење – питање заинтересованог лица у коме је садржано следеће: 
 
„На страни 8/57 конкурсне документације у пасусу 4 стоји следеће – Након 
добијеног радног налога за обим  и делова и материјала за уградњу, поправка ће 
се урадити на основу усвојене реалне цене норме часа, уз коришћење података о 
времену неопходном за сервисирање предметног дела из НОРМАТИВ који је 
изабрани понуђач дужан да достави приликом потписивања уговора (у 
електронској и штампаној форми НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ), који ће се 
примењивати за све врсте услуга, а који ће бити саставни део понуде. Изабрани 
понуђач је дужан да достави и ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (у 
електронској и штампаној форми У ДИНАРИМА) који ће се примењивати у току 
реализације уговора. Норматив и ценовник резервних делова ће представљати 
основ за плаћање и праћење реализације уговора. 
 
Наш ценовник резевних делова има око 18.000 ставки а норматив услуга око 2.000 
ставки, што укупно износи око 20.000. Да би се све ово урадило у штампаној 
форми треба одштампати преко 500 страна. Из наведеног се може закључити да 
бисте и ви имали проблема при контроли цена  делова и норматива рада са овако 
обимним штампаним ценовником. 
 
Питање: Да ли прихватате да изабрани понуђач достави ценовник делова и 
норматив услуга у електронској форми (на CD-u) у онолико примерака 
колико је то Вама потребно?“ 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 
Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: службено/2014-05   
Датум: 28.04.2014. године 

 



У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( 
Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), обавештавамо сва 
заинтересована лица да је Наручилац  дана 28.04.2014. године  заинтересованом 
лицу које је тражило појашњење послао одговор следеће садржине: 
 
Наручилац није сагласан да изабрани понуђач достави ценовник делова и 
норматив услуга  само у електронској форми (на CD-u).  
 
Наручиоцу је неопходан примерак и у штампаној форми (потписан и оверен 
печатом) због евентуалних поправки које нису садржане у обрасцима финансијске 
понуде. Наручилац је свестан да тражена документа могу бити обимна, али без 
аутентичних докумената нема основа за плаћање поправки које нису наведене у 
одговарајућим обрасцима финансијске понуде.  
 


