
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/573 

Датум: 13.02.2018. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга:  јнмв 05-1.2.9/2018  " Сервисирање и 

одржавање службених возила ": 

 

Питање заинтересованог лица: 

 

Partija 4  

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 4 na vozilima Punto i Panda, stavka 10 Zamena rolera i 

španera. Da li se misli na španer i roler pk kaiša ili zupčastog kaiša? 

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 4 na vozilima Punto i Panda, stavka 22 Zamena auspuha. 

Da li se podrazumeva zamena i srednjeg i zadnjeg lonca? 

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 4 na vozilima Punto i Panda, stavka 26 Vađenje motora. Da 

li to podrazumeva remont motora? 

  

Partija 6 

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 6, stavka 9 Zamena rolera i španera. Da li se misli na 

španer i roler pk kaiša ili zupčastog kaiša? 

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 6, stavka 20 Zamena auspuha. Da li se podrazumeva 

zamena i srednjeg i zadnjeg lonca? 

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 6, stavka 24 Vađenje motora. Da li to podrazumeva remont 

motora? 

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 6, stavka 40 Zamena kočionih creva. Da li se misli na 

prednja ili zadnja kočiona creva? 

Molimo vas za pojašnjenje za partiju 6, stavka 41 Zamena kočionih cevi. Da li se misli na 

prednje ili zadnje kočione cevi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/ 573 -2 

Датум: 14.02.2018. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга:  јнмв 05-1.2.9/2018  " Сервисирање и 

одржавање службених возила ": 

Одговор заинтересованом лицу: 

 

Za partiju 4 fiat punto,panda postavljeno pitanje za stavku 10. 

Odgovor glasi roler kaisa odnosi se na pk.kais a spaner kaisa se odnosi na zubcasti kais. Menjaju 

se oba lezaja tj. I roler i spaner prilikom velikog servisa ili prinudno   u slucaju vanredne zamene 

zubcastog i pk.kaisa. 

Za stavku 22 iste partije a odnosi se na zamenu auspuha ,podrazumeva se zamena kompletnog 

auspuha uz mogucnost zamene samo pojedinih komponenti. 

Za stavku 26. Vadjenje motora ,podrazumeva se izgradnja motora iz vozila zbog  niza 

razloga.Nije navedeno remont motora ,pitanje bez razložno postavljeno. 

Za partiju 6 a odnosi se na zamenu rolera i spanera ,kao i u predhodnom odgovoru 

podrazumeva se zamena oba lezaja i rolera i spanera, 

Za pitanje zamene auspuha podrazumeva se zamena kompletnog auspuha a po potrebi samo 

pojedinih komponenti. 

Za pitanje vadjenja motora odgovor je kao i u predhodnom slucaju,nije naveden remont motora 

vec izgradnja ili vadjenje motora iz niza razloga. 

Za pitanje zamena kocionih creva,odgovor glasi ukoliko vozilo poseduje i zadnja creva onda se 

odnosi i na prednja i na zadnja kocina creva. 

Za pitanje zamene kocionih cevi misli se na sve cevi kocionog sistema ili opciono za zamenu 

dotrajalih ako ne mora komplet. 

 

 

 

                                                                                        Комисија за ЈНМВ 05-1.2.9/2018 


