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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-24/20-015/5 

Датум: 06.02.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

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 по 

партијама, 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 03.02.2020. године у 

13,04 часова. Наведеним захтевом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ1:  

 На страни 17 конкурсних документација сте као услов за учешће у поступку у смислу 

чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН навели "Решење Министарства саобраћаја о обављању линијског и 

ванлинијског саобраћаја у земљи. Дозвола мора бити важећа." 

             Молимо Вас да услов за учешће у поступку у смислу чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН 

ускладите са Законом о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 

41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19) и одговарајућим подзаконским актима. 

 

ПИТАЊЕ 2:  

 На страни 15 конкурсних документација сте као услов за учешће у поступку у смислу 

техничког капацитета навели "да располаже сервисном радионицом за техничко одржавање 

возила или да има уговор о пословно-техничкој сарадњи са једном таквом радионицом" 

           Молимо Вас за следеће одговоре: да ли радионица мора бити на територији града 

Пожаревца, колико мора да буде у површини и колико канала да треба да има, чиме треба 

минимално да буде опремљена? 

 

ПИТАЊЕ 3: 

 На страни 15 конкурсних документација сте као услов за учешће у поступку у смислу 

кадровског капацитета, између осталог, навели да је могуће да возачи аутобуса буду 

ангажовани по уговорима о привременим и повременим пословима. 

           Молимо Вас да још једном размотрите овај услов у смислу одговарајућих одредби 

Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 

одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и природи посла возача аутобуса "Д" 

категорије у конкретном случају. 

  

ПИТАЊЕ 4: 

 На страни 18 конкурсних документација сте као један од доказа за испуњавање 

неопходног пословног капацитета навели и "фотокопија пописне листе на дан 

31.12.2018.године са обележеним делом где су заведени аутобуси из предметне набавке или 

уговори о закупу/лизингу возила" и "фотокопија пописне листе на дан 31.12.2018. године са 

обележеним делом где је заведена сервисна радионица или уговор о пословно-техничкој 

сарадњи;". 
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         Молимо Вас да наведени доказ ускладите са одредбама Закона о рачуноводству ("Сл. 

гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 - др. закон) и одговарајућим подзаконским актима. 

 

ПИТАЊЕ 5: 

 На страни 18 конкурсних документација сте као један од доказа за испуњавање 

неопходног кадровског капацитета навели и "фотокопија пријаве на осигурање за возаче или 

уговора о радном ангажовању" 

 

             Молимо Вас да наведени доказ ускладите са одредбама Закона о заштити података о 

личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и одговарајућим подзаконским актима. 

         

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: Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену 

конкурсне документације у делу који се односи на доказивање обавезног услова за учешће у 

поступку у смислу чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН. 

 

Доказивање обавезног услова у смислу чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, да понуђач има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, мења се и 

гласи: 

„Докази које подноси уз понуду:    Лиценца за обављање домаћег линијског превоза путника, 

издата од стране Министарства  грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре. 

За понуђаче који су у поступку добијања лиценце и којима иста још није издата доставити 

Привремено Решење о обављању домаћег линијског превоза путника“.   

 

 

ОДГОВОР 2: 

Из разлога омогућавања што веће конкуренције међу понуђачима наручилац није дефинисао 

никакве посебне захтеве у оквиру одговарајућег техничког капацитета који се односе на 

сервисну радионицу за техничко одржавање возила.  

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. 

 

 

ОДГОВОР 3: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације у погледу 

додатног услова који се односи на кадровски капацитет. Ово из разлога јер ангажовање 

кадровског капацитета-возача аутобуса по основу Уговора о привременим и повременим 

пословима није од утицаја на квалитет извршења предмета јавне набавке.   

 

 

ОДГОВОР 4: 

Наручиоцу остаје нејасно у чему се састоји неусклађеност захтева из конкурсне документације 

који се односи на доказивање услова за одговарајући технички капацитет са одредбама Закона 

о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 - др. закон) и подзаконским 

актима, обзиром да заинтересовано лице није указало на конкретне одредбе наведеног прописа 

са којима постоји наводна неусклађеност већ је само уопштено сугерисало наручиоцу да 

усклади захтеве са наведеним законом.  
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Приликом израде конкурсне документације за предметну набавку, Наручилац је дефинисао све 

захтеве у складу са позитивним законским нормама, па и одредбама Закона о рачуноводству 

("Сл. гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 - др. закон) и подзаконским актима који се 

односе на начин и рокове у којима правна лица и предузетници морају да изврше попис.  

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације који се односи на доказивање 

додатног услова одговарајућег техничког капацитета. 

 

 

ОДГОВОР 5:  

Као и код претходног питања заинтересовано лице није указало на конкретне одредбе 

наведеног прописа са којима постоји наводна неусклађеност.  

Докази које понуђачи достављају у поступку предметне јавне набавке, а који се односе на 

испуњеност додатног услова кадровског капацитета, служе искључиво како би Комисија за 

јавну набавку наручиоца могла правилно да изврши стручну оцену поднетих понуда, дакле не 

у сврху која је различита од сврхе за коју су тражени подаци достављени. Овакво поступање 

наручиоца у складу је са одредбама Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", 

бр. 87/2018) и одговарајућим подзаконским актима. 

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације у погледу додатног услова који 

се односи на кадровски капацитет. 

 

 

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку 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, продужен. 

 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 18. фебруар 2020. године до 12,00 часова. 

 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 

7,30-15,30 часова. 

 

 

Ово појашњење 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/

