
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                 Број: 1746-12/16 
                     Датум: 23. мај 2014. године 
                                    Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
за јавну набавку мале вредности услуга  

- Услуге сервисирања лифтова у објекту Министарства спољних послова - 
редни број: ЈНМВ 7/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
23. маја 2014. године  у 8:17 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На наше питање од 20.05.2014., везано за табелу 3, колона Б: 
Да ли се под наведеном јединичном ценом услуге без ПДВ-а за хитне 
интервенције подразумева цена норма сата за обављање интервенција или је у 
питању нешто друго, за шта молимо прецизно појашњење? 
добили смо одговор да и у табели 4, колона Г-Цена услуге замене резервног 
дела без ПДВ-а, се мисли на норма сат. 
Након пажљивог разматрања вашег одговора, који је поред нашег питања само 
за табелу 3 обухватио и табелу 4, постављамо додатно питање ради разјашњења 
у вези колоне Г табеле 4: 
С обзиром да се укупан број норма сати за замену разликује од дела до дела, да 
ли у колону Г уписује само цена норма сата без обзира на број потребних сати 
за замену одговарајућег дела или се пак уписује комплетна цена замене (број 
сати х цена норма сата? 
 

1. Одговор Комисије: 
У Табели 4, у колону Г која се односи на цену услуге замене резервног дела, 
уписује се број сати х цена норма сата. Дакле, уписује се укупна цена замене за 
сваки резервни део посебно. 
 

Комисија за јавну набавку 
 Здравко Драјић, дипл. инж, члан 

Дејан Маринковић, дипл.правник, заменик члана 
Петар Басара, економиста, члан 

Теа Ђурић, дипл.филолог, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
доставити:  



- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 


