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Питање 10:  
 

Дана 24.06.2019. године објавили сте додатне информације и појашњења, у којима се 

налазе питање и одговор под редним бројем 9., који гласе: 
 

Питање 9:  

Код одређивања просечне старости аутобуса наведено је да ће се старост рачунати од дана 

прве регистрације до дана отварања понуда.  

Како ће се рачунати старост возила уколико се година производње и датум прве 

регистрације разликују за више од једне године?  

Одговор 9:  

Старост возила рачунаће се на начин како је то дефинисано у конкурсној документацији, 

почев од дана прве регистрације без обзира на годину производње. 
 

Сматрамо да одређивањем просечне старости возила, на начин како је то наведено у Вашем 

одговору, кршите начело једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) и доводите исте у неравноправан 

положај.  

Оваквом регулативом понуђачи могу конкурисати са половним возилима која су коришћена у 

другој држави више година, а у саобраћајној дозволи је уписан датум прве регистрације када су та 

возила први пут регистрована у Србији. Приликом рачунања просечне старости возила, старост 

истих би се рачунала од дана прве регистрације, чиме се анулира период коришћења у другој 

држави. 
 

Сматрамо да старост возила треба посматрати (приликом бодовања) на начин да уколико се 

година производње и датум прве регистрације разликују за више од једне године, за датум прве 

регистрације узима се 31.12. из године производње. 

 

 

Одговор 10: 

 

Наведена примедба је оправдана и зато ће наручилац изменити конкурсну документацију у делу: 



III. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

14. Критеријуми за избор најповољније понуде – економски најповољнија понуда 

Елемент критеријума 2 – Просечна старост возила, 
 

тако што ће на страни 15 додати следећу реченицу: 

„Уколико се година производње и датум-дан прве регистрације разликују за више од једне 

године, за дан прве регистрације узима се 31.12. из године производње.“ 
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