
Питање 1: 

Молимо Вас да нам дате ближе објашњење у вези са појмом ,,нова возила" у поглавља IV - 

техничка документација, у члану 4 став 1 односно која возила се сматрају  новим 

возилима. 

Одговор: 

Новим возилом се сматра неупотребљавано возило или употребљавано возило које је 

регистровано и од чије прве регистрације није прошло више од 6 месеци у односу на дан 

отварања понуда (02.07.2014. год.). Овакво сматрање појма „ново возило“ произилази из 

одредбе члана 2. став 1. тачка 9) Правилника о испитивању возила („Службени гласник 

РС“, бр. 8/2012 и 13/2013), која дефинише појам употребљаваног возила. 

 
Питање 2: 

У оквиру измена и допуна Конкурсне документације под редним бројем 13 наведена је 

следећа измена:  речи „ Наслони треба да имају рукохвате пуном ширином за нова возила" 

бришу се. 

Имајући у виду да у поглављу IV на страни 26 у члану 4. у ставу 1. стоји: ,,Наслони треба 

да имају рукохвате пуном ширином" и да не постоје речи ,,за нова возила", није јасно 

зашто се брише оно чега у ствари и нема. Овде смо доведени у дилему да ли конкурсна 

документација којом располажемо, а која је важила пре измена и допуна валидна, или се 

ради о грешци у изменама.   Конкурсна документација којом располажемо преузета је са 

Портала јавних набавки. Ово исто питање односи се и на измену под редним бројем 49,  

поглавље VIII, страна 119, члан 4 став 1. 

Одговор: 

Ваше примедбе су оправдане јер се овде ради о грешци у документу Измене и допуне 

конкурсне документације, док је Измењена конкурсна документација била валидна. Дана 

13.06.2014. године, смо на Порталу јавних набавки и нашој интернет страници објавили 

измене и допуне конкурсне документације којима су те грешке отклоњене. 

 
Питње 3: 

Да ли је у моделу Уговора, у члану 44 став 6 исправно написано: 

„ у четвртој години примене Уговора умањиваће се за 4% ." или треба да стоји „ у петој 

години примене Уговора умањиваће се за 4%". тачније речено да ли се ради о грешци у 

Конкурсној документацији. 

Одговор: 

И ова Ваша примедба је оправдана, тако да смо и ту техничку грешку исправили у 

Изменама и допунама број 2 конкурсне документације и Измењеној конкурсној 

документацији број 2 које су дана 13.06.2014. године објављене на Порталу јавних 

набавки и нашој интернет страници. 


