
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
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 електронском поштом стигао захтев за појашњење – 
питање заинтересованог лица у коме је садржано следеће: 
 
Питање број 2: „За возила марке Golf, Škoda Fabia би нам требали подаци 
колико кубика, киловата , тип мотора ?  
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 30.04.2014. године  заинтересованом 
лицу које је тражило појашњење послао одговор следеће садржине: 
 
Наручилац даје следеће појашњење: 
 

- GOLFVOLKSWAGEN benzin , запремина   1570 cm3, снага  55 kw ,  
- GOLFVOLKSWAGEN dizel , запремина   1598 cm3, снага 40 kw, 
- GOLFCLDVOLKSWAGEN dizel , запремина  1588 цм3,  снага 40 kw, 
-  VW TAS GOLF dizel, запремина 1588 цм3, снага 40   kw, 
-  ŠKODA FABIA бензин, запремина 1198 цм3, снага 47 kw                                     
 

Питање број 3. : Такође би нам требала шасија за Zastavu  10  Siecenta да би 
дали одговарајуће делове са исправним и правим ценама ? 
 
Наручилац даје следеће појашњење: Управа за ветерину располаже са 46 
аутомобила марке   ZASTAVA 10 и као пример наводио само једно возило и то: 
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број шасије:  ZFA18800000944238 и  63 аутомобила марке  FIAT SEICENTO VAN 1,1  и 
као пример наводимо број шасија  ZFA18700001242000 
 
За сва остала питања које је исто заинтересовано лице поставило , обавештавамо 
Вас да је на порталу Управе за јавне набавке и сајту Управе за ветерину објављена 
измењена кокнурсна документација за јавну набавке број 404-02-137/2014-05, 
редни број набавке 1.2.3. – Услуге сервисирања и одржавања резервних 
делова са уградњом резервних делова у Управе за ветерину где је дат одговор 
на  остала постављена питања .  


