
 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
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ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ ЈН 11/2018 – Одржавање и поправке службених возила 

 

 

Питање 1 

Јавна набавка бр: 11/2018 објављена на порталу 06.06.2018. Одржавање и 
поправка путничких возила обликована по партијама, за партију бр. 1 Београд, 
Панцево, Пожаревац и Шабац стоји напомена (обавезан је објекат за сервисирање 
на локацији у Београду ) одговор који смо добили на такву вашу напомену од 
комисије за заштиту конкуренције из Београда стоји да се фаворизује само 
понуђач из Београда што није по правилнику о поступку јавне набавке, Ја сам 
сервисе из Пожаревца који је заинтересован за одржавање партије бр. 1, молим 
одговор због чега се фаворизују само Београдски сервиси. 
 
Одговор 1 
Наручилац Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је објавио јавну 
набавку услуга ЈН 11/2018: Одржавање и поправке службених возила  
Предметна набавка подељена је по следећим партијама:  
Партија 1 - Одржавање и поправке службених возила која користе Дирекција 
Београд и филијале: Београд, Панчево, Смедерево, Пожаревац и Шабац;  
Партија 2 - Одржавање и поправке службених возила која користе Дирекција Нови 
Сад и филијале: Нови Сад, Врбас, Зрењанин, Сремска Митровица, Бачка Паланка и 
Вршац;  
Партија 3 - Одржавање и поправке службених возила која користе филијале: Ниш, 
Лесковац, Пирот, Врање и Прокупље;  
Партија 4 - Одржавање и поправке службених возила која користе филијале: 
Краљево, Крушевац Нови Пазар, Косовска Митровица, Ваљево, Чачак и Ужице;  



Партија 5 - Одржавање и поправке службених возила која користе филијале: 
Крагујевац, Бор,Ћуприја и Зајечар;  
Партија 6 - Одржавање и поправке службених возила која користе филијале: 
Суботица, Сента, Кикинда и Сомбор;  
Партија 7 – Одржавање и поправке службених возила марке Опел која користи 
Дирекција Београд и  Дирекција Нови Сад;  
Партија 8 – Одржавање и поправке осталих службених возила која користе 
Дирекција Београд и Дирекција Нови Сад. 
Самом поделом једне јавне набавке на 8 (осам) партија повећани су изгледи за 
прикупљање већег броја понуда, јер се ствара могућност да за поједине партије 
понуде поднесу понуђачи који иначе не би могли да конкуришу за ту јавну 
набавку уколико би њен предмет био одређен као једна целина.  
 
За Партију 1 - обавезан је објекат за сервисирање на локацији у Београду, јер је 
Наручилац посебно имао у виду број службених возила по организационим 
јединицама, годиште службених возила, као и чињеницу да је Дирекција 
Наручиоца управо у Београду и да је самим тим долазак представника филијала у 
Дирекцију у Београду чешћи, те је у складу са својим потребама, економском 
оправданошћу  и целисходношћу и обликовао набавку по наведеним партијама  и 
за предметну партију  захтевао  обавезан објекат за сервисирање на локацији у 
Београду, а у свему у складу и поштујући одредбе Закона о јавним набавкама. 

 


