
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД  
Одељење за буџет и финансије 
Одсек за послове јавних набавки 
Број : VII-404-1/2013-66 
Нови Београд 
ГРАД БЕОГРАД 
Дана: 11.07.2013. године 

 
Предмет : Појашњење бр. 1 конкурсне документације  

 
У предмету јавне набавке услуге сервисирања возила Toyota AVENS и мини буса 

„Iveco Daily“ (аутобус 50C), која је обликованa према марки и типу возила у две 
партије: 
Партија 1: 1 возило марке „Toyota AVENSIS“ 
Партија 2: 1 мини бус „Iveco Daily“ (аутобус 50C) 
Јавна набавка се спроводи у поступку ЈН мале вредности број VII-404-1/2013-66 од 
02.07.2013.године.  
 
Од стране Ауто сервиса и СТР Миољуб Ћурчић ПР Београд, дана 11.07.2013. године 
достављен је захтев за појашњење како следи: 
 
1. У Прилогу број 6, под редним бројем 1. у колони 5 /цена по јединици без ПДВ/, 
потребно је уписати цену моторног уља. Да ли као цену уписујемо цену моторног уља 
за 1 литар, или цену моторног уља за укупну количину коју је потребно заменити за 
једно возило?  
Одговор Наручиоца: У Прилогу број 6, под редним бројем 1. у колони 5 /цена по 
јединици без ПДВ/ потребно је уписати цену по јединици (дакле, по литру) без ПДВ. У 
колону 6 потребно је уписати цену по јединици (дакле, по литру) са ПДВ. У колону 7 
потребно је уписати укупну цену (за укупан број литара) без ПДВ. У колону 8 потребно 
је уписати укупну цену (за укупан број литара) са ПДВ. 
 
 
2. У Прилогу број 8 члан 2, потребно је уписати укупну вредност набавке уговора са 
свим трошковима без и са обрачунатим ПДВ-ом. Како понуђачи не знају која је 
вредност уговора, да ли у Моделу уговора понуђачи попуњавају поља у Члану 2 – 
Вредност уговора? 
Одговор Наручиоца: У Прилогу број 8 Модел уговора Члан 2. где се наводи следеће: 
„Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 
обрачунатог ПДВ износи _________________ динара“ - уписује се износ из обрасца 
понуде (Прилог број 7) и то укупан износ Понуде без ПДВ за Партију на коју се 
Уговор односи; 
У делу Чл. 2. где се наводи: 
„Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима са 
обрачунатим ПДВ износи _______________ динара“ - уписује се износ из обрасца 
понуде (Прилог број 7) и то укупан износ Понуде са ПДВ за Партију на коју се Уговор 
односи. 
  
 

  
                                                                          Лице запослено на пословима 

jавних набавки 
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