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С у б о т и ц а 
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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама, у вези јавне набавке 

добра – делови за моторна возила, ЈНМВ К 23/18, од 27.07.2018. године, објављујемо 

одговор. 

 

Питање:  

Поводом тога сто сте убацили додатне ставке у конкурсну документацију јављају се 

нелогичности. Наиме, у измењеној конкурсној документацији тразите ''Фланел платно 

ширине 140 цм у ролни од 100 м'' и то читавих 15 комада сто у збиру износи 1500 

метара. С обзиром да се уговор за целокупне резервне делове (гуме, акумулаторе, уља, 

делове) потписује на 1.943.333,00 нелогично је да фланел платно, као и папир за 

чишћење у ролни, који се такође тражи у веома високим количинама, износе висе од 20 

процената целокупне јавне набавка.  

А поред свега тога, чак и нису уско повезани са деловима за аутомобиле и осталим 

ставкама из техничке документације. 

Те вас овим путем љубазно молимо да наведене количине ревидирате и смањите, или 

да јавну набавку раздвојите у 2 партије  како би више кандидата могло да учествује у 

поступку јавне набавке и како би сви понуђаци били у једнаким могућностима да 

пошаљу најповољнију понуду за дату јавну набавку. 

 

Одговор:  

Наручилац закључује оквирни споразум на износ процењене вредности јавне набавке. 

Наведене количине су оквирне количине и зависиће од стварних потреба у временском 

периоду трајања оквирног споразума те ће сходно томе Наручилац у зависности од 

стварних потреба које се јаве у току трајања оквирног споразума на основу 

наруџбенице или закључења појединачног уговора наручивати потребне ставке из 

спецификације наведених добара. Наручилац остаје при наведеним ставкам и оквирним 

количинама из конкурсне документације.  

 

  

Комисија за јавне набавке 

 


