
                                      
                             Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 1912-7/16 
                     Датум: 6. јун 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 осигурања службених возила Министарства спољних послова и 
осигурање робе у превозу - 
редни број: ЈНМВ 8/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
5. јуна 2014. године  у 12:28 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама, благовремено подносимо захтев којим 
тражимо појашњење, односно одговор на следеће питање: 
У конкурсној документацији на 20. и 21. страни, Табела 3. и 4. Партија 1, 
недостају подаци о радној запремини и снази мотора (ccm, kw), носивости 
теретних возила, као и разврставање возила (путничка, теретна). Молим Вас за 
допуну података. 
 

1. Одговор Комисије: 
 Према устаљеној пракси већине светских произвођача, у самој ознаци 
аутомомобила имплементирана је и радна запремина мотора. Тако нпр. за модел 
аутомобила: 

• „AUDI A6 3.0 kvatro“ , нумерички део ознаке „3.0“, представља 
запремину од 3.000 cm³.  Из овога произилази да двоцифрену ознаку 
треба помножити са 1.000 да би се добила „кубикажа“ односно радна 
запремина мотора; 

• „MERCEDES E 270 CDI“, користи троцифрену нумерацију „270“, што 
предпоставља радну запремину од 2.685 односно 2.700cm³, што значи да 
троцифрени број треба помножити са 10. 

 
Зс моделе аутомобила уз које у Табелама 3. и 4. није наведена ова ознака, треба 
да стоји: 
Ред
ни 
бр. 

Марка и тип возила Регистарски 
број 

Година 
производње 

ауто-
одговорност 



15. HJUNDAI VAN H-1 
„2,4“ 

BG 484-YU 2002  

16. FIAT DOBLO „1,4“ BG 594-KI 2004  
18. LADA NIVA „1,7“ BG 662-IĆ 2003  

 
Сви аутомобили наведени у табелама 3. и 4., класификовани су у путничке 
аутомобиле (Класа М, подгрупа М1). 

 
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 

 


