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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 1/2020 (1.2.4 у 

Плану јавних набавки) 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку услуга број 

ЈН ОП 1/2020 (1.2.4 у Плану јавних набавки)- превоз ученика на територији града 

Пожаревца, ОРН 60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-maila дана 29.01.2020. године у 12,18 часова. 

Наведеним захтевом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ:           

 

За додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације број ЈН ОП 1/2020 за 

јавну набавку превоза ученика на територији града Пожаревца: 

1. У моделу уговора за услуге превоза ученика у средњем образовању на територији града 

Пожаревца наведено је да исти важи од 06.05.2020.год. до 05.05.2021.године. 

У моделу уговора за услуге превоза ученика основног образовања на територији града 

Пожаревца наведено је да исти важи за период до 28.02.2021.године. 

Молимо Вас да тачно дефинишете период важења уговора за који се расписује јавна набавка. 

2. У конкурсној документацији у делу испуњеност обавезних услова за важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке као доказ наведено је 

да понуђач поседује Решење Министарства саобраћаја о обављању линијског И ванлинијског 

саобраћаја у земљи. 

Обзиром да се на основу Закона о превозу путника и Обавештења Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 18.01.2017.године превознику издаје 

Привремено Решење или Лиценца за превоз, молимо Вас да одговорите да ли је у случају 

прилагања Лиценце за превоз, потребно да понуђач и/или подизвођач достави и Извод из 

Лиценце за свако приложено возило? Ово из разлога што Лиценца за превоз, за разлику од 

привременог решења не садржи списак возила којима превозник уопште може да обавља 

послове превоза. 

 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице 

следеће: 

 

 

 



ОДГОВОР: 

 

1. Период важења уговора за предметну јавну набавку је дефинисан моделом уговора за 

Партију 1 и Партију 2 који је саставни део конкурсне документације. Наручилац је 

извршио исправку ненамерне грешке која је начињена у моделу уговора за Партију 2 и 

у том делу изменио конкурсну документацију. 

2. Понуђач и/или подизвођач коме је уместо привременог решења издата лиценца за 

превоз не треба да достави и Извод из Лиценце за свако приложено возило. 

 

 

 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију за Партију 2 у складу са чланом 

63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

