
Република Србија 
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-11-8/2016-01
Дана: 12. 08. 2016. године

Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН
бр.  404-11/2016-01: Превоз  ученика  основних  и  средњих  школа  и  студената  са
територије општине Мали Иђош у линијском или ванлинијском јавном превозу за
школску 2016/17 годину, обликована по партијама

Захтев:
Пошто је у предходно објављеним додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације  бр.404-11-6/2016-01  од  10.08.2016.  год.  Наручилац  навео  да  није  у
могућности да  предвиди број осталих корисника у линијском саобраћају, а у конкурсној
документацији предвиђа оквирно број ученика за партију 1-100 ученика и за партију 2-197
ученика, што представља изузетно велики број корисника ако се исти превозе у линијском
саобраћају, а у циљу економичности и ефикасности поступка, моли се Наручилац да за
партију 1 и партију 2предвиди да се превоз обавља у ванлинијском саобраћају, како би за
све кориснике било обезбеђено место.

Одговор на захтев:
Разматрајући постављени захтев, Комисија је утврдила да је исти оправдан и уважила га.

 Конкурсна  документација  се  мења  у  делу  II-Врста,  техничке  карактеристике
(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл( страна 4/38) и брише се: 
„Превоз ученика   у  ванлинијском превозу подразумева превоз од места становања до
школе и повратак из школе до места становања. 
Превоз  ученика  у   линијском  превозу  подразумева  превоз  од  места  становања  до
аутобуског стајалишта у месту где се школа налази и повратак са аутобуског стајалишта из
места у којем се школа налази до места становања.“
Уписује се:
“Превоз ученика  за партију 1 и партију 2 подразумева превоз од места становања до
школе и повратак из школе до места становања-ванлинијски превоз. 
Превоз ученика  за партију 3 , партију 4  и партију 5 подразумева превоз од места
становања до  аутобуског  стајалишта  у  месту  где  се  школа  налази  и  повратак  са
аутобуског  стајалишта  из  места  у  којем  се  школа  налази  до  места  становања-
линијски превоз или ванлинијски превоз.



Понуђачи који поседују само Решење за обављање јавног линијског превоза путника,
дужни су да уз понуду доставе и доказ у виду извода из регистра линија у коме се
јасно види да понуђач испуњава услов везан за време поласка и повратка ученика.”

 У делу  IV -Услови за  учешће  у  поступку јавне  набавке  из  чл.  75.  и  76.  ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише се:

5.

Да  има  важећу  дозволу  надлежног
органа за  обављање делатности  која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) ЗЈН), и то: 
 решење о испуњености услова    за
линијски превоз, или  решење  о
испуњености  услова  за ванлинијски
превоз, или  решење  о испуњености
услова за линијски и за ванлинијски
превоз  путника издато  од  стране
Министарства надлежног за послове
саобраћаја

Фотокопија важећег  акта/решења
Министарства  надлежног  за  послове
саобраћаја којим је утврђено да понуђач
испуњава  услове  за  обављање  јавног
линијског  превоза  путника  са
записником, или  важећег  акта/решења
Министарства  надлежног  за  послове
саобраћаја којим је утврђено да понуђач
испуњава  услове  за  обављање јавног
ванлинијског  превоза  путника  са
записником.

Уписује се: 

5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа  за  обављање  делатности
која је предмет јавне набавке (чл.
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН), и то: 
 решење о испуњености услова   за
линијски превоз, или  решење  о
испуњености  услова  за
ванлинијски превоз, или решење о
испуњености услова за линијски и
за ванлинијски  превоз  путника
издато  од  стране  Министарства
надлежног за послове саобраћаја

Партија  1  и  Партија  2:  Фотокопија
важећег  акта/решења  Министарства
надлежног за послове саобраћаја којим
је  утврђено  да  понуђач  испуњава
услове  за  обављање јавног
ванлинијског  превоза  путника  са
записником.
 Партија  3,  Партија  4  и  Партија  5:
Фотокопија важећег  акта/решења
Министарства  надлежног  за  послове
саобраћаја којим  је  утврђено  да
понуђач испуњава услове за обављање
јавног  линијског  превоза  путника  са
записником, или важећег акта/решења
Министарства  надлежног  за  послове
саобраћаја којим  је  утврђено  да
понуђач испуњава услове за обављање
јавног  ванлинијског  превоза  путника
са записником.

НАПОМЕНА:  У  СКЛАДУ  СА  НАПРЕД  ИЗНЕТИМ  ИЗМЕНАМА  БИЋЕ
ИЗМЕЊЕНА  КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  И  ИСТОГ  ДАНА  ОБЈАВЉЕНА
НА САЈТУ НАРУЧИОЦА И ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. 


