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JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN 

Preradovićeva 2 

tel/fax: +381 021/431-144; 

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198;  EPPDV:132716493 

 

Деловодни број: 1391/1 

Датум: 18.10.2019.године 

 

На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, а по Захтевима за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације достављеног од стране заинтересованог лица, 

заведеног под бројем: 1391 од 15.10.2019.год. и број:1397 од 16.10.2019.године којима се траже 

додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по позиву број: 61, објављеном 

на Порталу јавних набавки, интернет страници ЈП “Војводинашуме“ и на Порталу службених 

гласила РС и базе прописа дана 18.09.2019.год. за јавну набавку добара: ПУТНИЧКА И ЛАКА 

ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 2019. год. наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, комисија за јавну 

набавку, у року предвиђеном за подношење понуда доноси: 

 

II  ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

I Постављена су следећа питања у захтеву број: 1391 од 15.10.2019.године: 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1. 

 

“увидом у конкурсну документацију бр. 61, партија бр.1 установили смо неке нелогичности, па у 
циљу појашњења конкурсне документације постављамо вам следећа питања: 
1. за ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 60-70кw (укупно комада: 1) на страни 12 од стране наручиоца се захтева 
да возило поседује сет за поправку пнеуматика и резервни точак нормалних димензија. 
Сет за поправку пнеуматика се налази у стандардној опреми а резервни точак се поручује опционо 
и он искључује сет за поправку пнеуматика  
тј. возило из фабрике неможе да садржи и сет за поправку пнеуматика и резервни точак већ или 
једно или друго. 
Сходно горе наведеном наше питање гласи: да ли ћете прихватити понуду понуђача уколико у 
својој понуди наведе да возило не садржи сет за поправку пнеуматика већ само резервни точак 
нормалних димензија? ” 

 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације за Партију 

број 1 у делу захтеваних спецификација за Путничко возило 60-70kw, поводом чега ће 

истовремено донети Одлуку о другим изменама и допунама као и пречишћен текст Конкурсне 

документације за јавну набавку добара-Путничка и лака теретна возила, редни број: 61, у складу 

са донетом одлуком. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2. 

 

„2. за ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 50-60кw (укупно комада: 5) на странама 14 и 15 од стране наручиоца се 
захтева да возило поседује сет за поправку пнеуматика и резервни точак нормалних димензија. 
Сет за поправку пнеуматика се налази у стандардној опреми а резервни точак се поручује опционо 
и он искључује сет за поправку пнеуматика тј. возило из фабрике неможе да садржи и сет за 
поправку пнеуматика и резервни точак већ или једно или друго. Обзиром да се због додатног 
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резервоара за АдБлуе на возилима са дизел моторима (захтев наручиоца) испоручује фабрички 
резервни точак смањених димензија наше питање гласи: да ли ћете прихватити понуду понуђача 

уколико у својој понуди наведе да возило не садржи сет за поправку пнеуматика већ само 
резервни точак смањених димензија?  
 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације за Партију 

број 1 у делу захтеваних спецификација за Путничко возило 50-60kw, поводом чега ће 

истовремено донети Одлуку о другим изменама и допунама као и пречишћен текст Конкурсне 

документације за јавну набавку добара-Путничка и лака теретна возила, редни број: 61, у складу 

са донетом одлуком. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 3 

 

„3. за све типове возила у партији 1 наведен је захтев наручиоца да возила поседују оригиналне 
пресвлаке. За моделе DACIA које ћемо вам понудити, једине фабрички оригиналне пресвлаке су 
само оне којима су пресвучена сва седишта у возилу, која су део стандардне опреме и која се 
испоручују уз возила, а што је и наведено у списку стандардне опреме у званичним ценовницима 
модела возила на сајту www.dacia.rs.  Наше питање гласи: да ли сте вашим захтевом за 
оригиналним пресвлакама  мислили на пресвлаке на возилу које се испоручују од стране 
произвођача возила као део стандардне опреме?“ 

 

ОДГОВОР: 

 

Захтев наручиоца да возило поседује оригиналне пресвлаке односи се на пресвлаке седишта која 

ће заштитити оригиналне пресвлаке које су део стандардне опреме. Под самим називом 

„оргиналне пресвлаке“ мислило се на пресвлаке за тражени тип возила, а не универзалне. 

 

II У Захтеву број:1397 од 16.10.2019.године, заинтерсовано лице је поновило питање које 

гласи:  

 

1. „за ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 60-70кw (укупно комада: 1) на страни 12 од стране наручиоца се захтева 
да возило поседује сет за поправку пнеуматика и резервни точак нормалних димензија. 
Сет за поправку пнеуматика се налази у стандардној опреми а резервни точак се поручује опционо 
и он искључује сет за поправку пнеуматика тј. возило из фабрике неможе да садржи и сет за 
поправку пнеуматика и резервни точак већ или једно или друго. 
Наглашавамо и да се због додатног резервоара за АдБлуе  на возилима са дизел моторима (захтев 

наручиоца) испоручује фабрички резервни точак смањених димензија, сходно горе наведеном 
наше питање гласи: да ли ћете прихватити понуду понуђача уколико у својој понуди наведе да 
возило не садржи сет за поправку пнеуматика већ само резервни точак смањених димензија?“  
  

ОДГОВОР: 

Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације за Партију број 1 у делу 

захтеваних спецификација за Путничко возило 60-70kw, поводом чега ће истовремено донети 

Одлуку о другим изменама и допунама као и пречишћен текст Конкурсне документације за јавну 

набавку добара-Путничка и лака теретна возила, редни број: 61, у складу са донетом одлуком. 

 

 

 

 

 

http://www.dacia.rs/
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III Претходно наведени одговори Наручиоца се истовремено објављују на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца.  

                                                                                                            Председник комисије 

 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                                             мр Драган Плавшић  

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца; 

- архиви. 

 


