
      

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – ПОЈАШЊЕЊА  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ознака: 

Образац П 

 
 

 

Заведено у ЈП „Завод за уџбенике“,  Београд под бројем 04-60 од 06.01.2017. године. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације – појашњења  конкурсне документације, у вези 

са припремањем понуде сходно члану 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама 

(Сл. гл. РС број 124/2012, 14/2015; 68/15 године) у поступку јавне набавке мале 

вредности под називом набавка услуге: одржавања и поправке моторних возила 

по партијама, за потребе ЈП „Завод за уџбенике“, у складу са техничком 

спецификацијом, ЈНМВ 10/2016. 

                       

Заинтересовано лице је у складу са Законом о јавним набавкама затражило додатне 

информације везано за конкурсну документацију јавне набавке услуге: одржавања и 

поправке моторних возила по партијама, за потребе ЈП „Завод за уџбенике“, у складу са 

техничком спецификацијом, ЈНМВ 10/2016. 
 

 

I 

Питање бр. 1 

1. „Da li se mora raspolagati poslovnim prostorom za pruzanje usluga odrzavanja i popravke 

vozila u svim centrima ili je dovoljno raspolagati poslovnim prostorom za pruzanje usluga 

odrzavanja i popravke vozila u jednom od centara?“ 
 

Одговор бр.1. 

На страни 11. конкурсне документације, у оквиру додатних услова који важи за све 

партије, под редним бројем 2) је прецизирано да је потребно располагати пословним 

простором за пружање услуга у сва три наведена центра: Београд, Нови Сад и Ниш. 

Закон о јавним набавкама даје могућност да се понуда подноси: самостално, са 

подизвођачем, која је регулисана чланом 80. или као заједничка понуда, која је 

регулисана чланом 81. 

 

 

 

II 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Сходно члану 63. ЗЈН, у поступку јавне набавке мале вредности услуге: 

одржавања и поправке возила по партијама, за потребе ЈП „Завод за уџбенике“, у 

складу са техничком спецификацијом, број ЈНМВ 10/2016: 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: НА 17.01.2017. ГОДИНЕ, 

ДО 10:00 ЧАСОВА. 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: НА 17.01.2017. ГОДИНЕ, У 

11:00 ЧАСОВА 

 



Остало не промењено. 

 

Измена и допуна конкурсне документације објављена је дана 06.01.2017. године на: 

Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни ЈП „Завода за уџбенике“, 

Београд.  

 

С поштовањем,  

 

ЈП Завод за уџбенике  

Комисија за јавне набавке 
 

  

  

 

 


