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Предмет: Питања и одговори на захтев за додтаним информацијама  
           

   Наручилац је дана 07.03.2017. године на имејл адресу примио Питања од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Аутомеханичарске услуге“ у отвореном 
поступку, редни број набавке ЈН 02/17 која су код Наручиоца заведена дана 
07.03.2017. године под бројем 2684. 
 
Питања потенцијалног понуђача: 
У делу КД II  Подаци о предмету ЈН под тачком 2. партије стоји: Јавна набавка 
обликована је као јединствена (није обликована по партијама). 
У делу III Техничке карактеристике предмета набавке описане су услуге на разним 
машинама и возилима и то за аутосмећаре разних произвођача, аутомобила разних 
произвођача, камионе разних произвођача, радних машина разних произвођача, 
грађевинске машине разних произвођача, надградњи разних произвођача са 
траженим количинама. 
 
Питање 1.: сматрајући мишљење Републичке Комисије валидним за спровођење ЈН 
где се настоји да се све ЈН морају спроводити тако да се обезбеди што већи број 
понуђача тј. транспарентност самог поступка ЈН и мишљења да што је више могуће 
раздвоје целине по ЈН ради економичности и ефикасности ЈН достављамо питање 
да ову ЈН поделите на партије из разлога што сервисер тл. Аутомеханичар за 
поправку возила није оспособљен (квалификован) и за поправку грађевинских 
машина или камиона или аутосмећара, па тако и механичар за грађевинске машине 
још мање зна да поправи тј. изврши услугу поправке аутомобила. Такође наводимо 
да у Србији не постоје фирме које се баве свим овим делатностимапоправке тј. да 
имају и сервисере за аутомобиле и за машине грађевинске и за аутосмећаре. 
Закључак је да ову ЈН треба поделити на партије. 
 
Питање 2.: У самој спецификацији услуга су непрецизно дефинисане услуге нпр. 
Под 1. Теретна возила па под Аутосмећар – Мерцедес стоји под позицијом 14. 
замена блока мотора или 15. замена клипа мотора. Ова набавка је непрецизно 
дефинисана јер се не зна ни о ком Мерцедесу се ради а камоли у ком мотору. Ово 
се исто односи и на све остале позиције од 15-39 такође и за аутосмећаре Volvo, 
Iveco, Bonetti, Kia, Fap, TAM, Fiat, радне машине где само стоји Трактори без 
навођења које су марке уопште а камоли којег су типа и броја шасије, за булдожере 
CAT, телехендере јер само стоји овај назив без навођења који су... и тако у преводу 
за сва средства. Молим измену КД по партијама и тачним навођењем модела и типа 
машине. 
 



  
 

Питање 3.: Такође у делу III спецификација услуга се не наводе каталошки бројеви 
који описују саме делове нити је приближно описан део јер су разни називи 
двосмислени тј. тросмислени. Можда је Наручилац намерно одредио ове називе 
ради манипулације око испоруке делова касније или је пак желео да овим 
непрецизним дефинисањем описа делова без каталошких бројева омогући што 
мању конкуренцију међу понуђачима. Молим измену КД у делу описа делова тј. 
извршења ремонта компонената додавањем каталошких бројева који тачно 
дефинишу и описују компоненту тј. део који је потребно ремонтовати или уградити. 
 
 
Одговори Наручиоца:  

 
1. Обликовање јавне набавке по партијама, у смислу ЗЈН, представља могућност 
али не и обавезу Наручиоца. Наручилац приликом доношења одлуке о томе да ли 
ће јавну набавку обликовати по партијама полази од својих објективних потреба 
водећи рачуна да приликом спровођења поступка  јавне набавке поступа у складу са 
начелима јавних набавки, пре свега начелом конкуренције и начелом економичности 
и ефикасности. Да ли ће јавна набавка бити обликована по партијама зависи од 
потреба Наручиоца. 
Наручилац је у складу са чланом 9. ЗЈН дужан да у поступку јавне набавке прибави 
добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и 
вредност јавне набавке, и да при томе води рачуна да се поступак јавне набавке 
спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан ЗЈН, са што мање 
трошкова везаних за поступак извршења јавне набавке у роковима.  
 
Навод потенцијалног понуђача да је Наручилац спровођењем јединственог поступка 
ограничио конкуренцију и транспарентност предметне набавке Наручилац сматра 
неоснованим. 

Чињеница да одређени понуђач не може да испуни захтеве конкурсне документације 
у конкретном поступку јавне набавке, не значи да је Наручилац поступио супротно 
одредбама ЗЈН. 
Пружање аутомеханичарских услуга по спроведеном јединственом поступку јавне 
набавке у досадашњој пракси Наручиоца се показала могућом.  
Наручилац, је у складу са ЗЈН конкурсном документацијом предвидео могућност 
понуде са подизвођачем као и могућност подношења заједничке понуде, те уколико 
потенцијални понуђач нема капацитете да самостално пружа предметне услуге 
може искористити ове могућности.  
  
2. Наручилац ће извршити измену КД  наводећи моделе и типове возила. 
 
3. Наручилац не поседује каталошке бројеве делова. 
Наручилац истовремено подсећа потенцијалног понуђача да је Конкурсном 
документацијом предвидео обавезан обилазак возног парка како би потенцијални 
понуђачи извршили преглед возила. 

Наручилац ће у складу са наведеним одговором изменити конкурсну 
документацију у делу Технички опис и Обрасцу структуре цене. 

Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
 Комисијa за јавну набавку 


