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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку услуге одржавања друмских 

                      возила, у отвореном поступку, ЈН бр. 6/2015 

 

ПИТАЊЕ 1: 
 

1. У тачки 8. Замена силен блокова: на колико се силен блокова мисли? Да ли да 

рачунамо комплет све силен блокове на целом возилу или по комаду? 

2. У тачки 9. Замена крајева спона или кугли: да ли да изразимо цену костања замене 

једне кугле/споне или онолико колико иде на возило? 

3. У тачки 10. Замена рамена или стабилизатора: да ли се ради о једном 

рамену/стабилизатору или о више? 

4. У тачки 11. и 12. када се прича о лежајевима, да ли се прича о свим или о 

појединачним. 

5. У тачки 13. Замена хомокинетичких зглобова: да ли се мисли на један зглоб или на 

оба? 

6. У тачку 14. Замена дизни и грејача: да ли се ова радња обрачунава за једну дизну и 

један грејач или за све од једном? 
 

ОДГОВОР 1: 

1. У тачки 8. Замена силен блокова: мисли се на један силен блок и уписује се цена  по 

комаду. 

2. У тачки 9. Замена крајева спона или кугли: уписује се цена  за замену једне 

кугле/споне. 

3. У тачки 10. Замена рамена или стабилизатора: мисли се на замену једног рамена или 

стабилизатора и уписује се јединична цена. 

4. У тачки 11. и 12.: уписује се цена  се по комаду.  

5. У тачки 13. Замена хомокинетичких зглобова: мисли се на замену једног зглоба и 

уписује се цена по комаду. 

6. У тачку 14. Замена дизни и грејача: мисли се на замену комплет дизни и свих грејача 

и даје се цена за замену комплет дизни и свих грејача. 

 

 

С поштовањем 
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                                                                                               Зоран Кесић, председник    


