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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ УСЛУГА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

„Превоз ученика основних и средњих школа са територије  
општине Жабари “ 

редни број јавне набавке 3/2017 
 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену и допуну конкурсне 
документације на следећи начин:  
 
●На страни 6, у оквиру V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, испуњеност додатних услова: 
- код ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА   да на основу власништва или угвора о 
закупу/лизингу располаже са  најмање 7 (седам) регистрованих превозних 
средстава, које може истовремено да ангажује и то: 
        - минимум 2 аутобуса са капацитетом 45 и више путника по аутобусу, 
        - минимум 2 минибуса са капацитетом 30 и више путника по аутобусу, 
        - минимум 3 минибуса са капацитетом 16 и више путника по аутобусу. 

 
      треба да стоји: 
- код ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА   да на основу власништва или угвора о 
закупу/лизингу располаже са  најмање 7 (седам) регистрованих превозних 
средстава, које може истовремено да ангажује и то: 
        - минимум 2 аутобуса са капацитетом 45 и више путника по аутобусу, 
        - минимум 4 минибуса са капацитетом 30 и више путника по аутобусу, 
        - минимум 1 минибуса са капацитетом 16 и више путника по аутобусу. 
 
●На страни 9, у оквиру испуњеност додатних услова за учешће у поступку 
предментне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1. Услов Да има одговарајући технички капацитет и то: 
- да на основу власништва или угвора о закупу/лизингу располаже са  
најмање 7 (седам) регистрованих превозних средстава, које може 
истовремено да ангажује од тога: 



- минимум 2 аутобуса са капацитетом 45 и више путника по аутобусу, 
- минимум 2 минибуса са капацитетом 30 путника по аутобусу, 
- минимум 3 минибуса са капацитетом 16 путника по аутобусу. 
 

 
треба да стоји: 
 

1. Услов Да има одговарајући технички капацитет и то: 
- да на основу власништва или угвора о закупу/лизингу располаже са  
најмање 7 (седам) регистрованих превозних средстава, које може 
истовремено да ангажује од тога: 
- минимум 2 аутобуса са капацитетом 45 и више путника по аутобусу, 
- минимум 4 минибуса са капацитетом 30 путника по аутобусу, 
- минимум 1 минибуса са капацитетом 16 путника по аутобусу. 
 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 
 


