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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖАБАРИ 
Општинска управа 
Комисија за јавне набавке 
Број: 404-32/2017-01 
Датум: 28.03.2017. године 
Ж а б а р и  
 
 
ПРЕДМЕТ:  Појашњење у вези са припремањем понуде за ЈН „Превоз ученика 

основних и средњих школа са територије општине Жабари“, број 3/2017. 

 

  Заинтересовано лице за ЈН број 3/2017, „ Превоз ученика основних и средњих школа 
са територије општине Жабари “ – доставило је наручиоцу писани захтев путем е-поште, 
дана 24.03.2017.године у 12.35 часова, за који је наручилац потврдио пријем 27.03.2017. 
године у 13.44 часова, а којим заинтересовано лице тражи појашњење конкурсне 
документације, и то:  

1. „Да ли је потребно да понуђач у оквиру понуде достави доказе да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде који су 
наведени на страни 8. или је довољно доставити Изјаву понуђача о поштовању 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине ( Изјава бр XII на страни 44)?“.  

2. „Да ли се фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за 
заступање ( ОП образац ) доставља за сва овлашћена лица или само за лице које 
потписије понуду ?“.  

3. „Као неопходни технички капацитет који понуђач мора да испуни навели сте: 
- минимум два 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.  
Овим путем вам указујемо на грешку која је начињена приликом дефинисања 
минималних капацитета за возила. С обзиром на оквирни број ученика који користе 
превоз, тражени капацитети су недовољни. 

Када је у питању превоз ученика средњих школа, на релацији бр.6 Велика Планаи 
релацији 7 Пожаревац навели сте да је оквиран број ученика 50. За обављање превоза 
на овим линијама потребна су два аутобуса капацитета 50 места.  

Потпуно је нелогично да додатни услов за учешће у поступку буде поседовање 
аутобуса од минимум 45 места, ако се из обрасца структуре цене, којим је између 
осталог дефинисан оквиран број ученика, види да капацитет аутобуса од 45 места 
није довољан. 

Такође, када је у питању превоз ученика основних школа, тражени капацитет 
аутобуса није у складу са просечним бројем ученика који се користе превоз. 

Наиме, као додатни услов за учешће у поступку навели сте минимум 3 минибуса 
капацитета 16 и више путника по аутобусу. Узимајући у обзир оквиран број ученика 
по релацијама, возило са 16 места не може покрити више од једне релације, јер је на 
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само једној релацији бројученика мањи од 17. Сматрамо да овај услов такође није 
правилоно постављен, с обзиром на оквирни број ученика који се наводе у обрасцу 
структуре цене.“ 

 У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12 и 68/15), обавештавамо заинтересовано лице 
следеће:  

 Одговори:  

            1. У оквиру понуде довољно је доставити само Изјаву понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  
( Изјава бр XIII на страни 44). 
 

2. Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац ) 
доставља се само за лице које потписије понуду и модел уговора.  

3.  Када је у питању превоз ученика средњих школа, на релацији бр.6 Велика Планаи 
релацији бр. 7 Пожаревац оквиран број ученика је 50. За обављање превоза на овим линијама 
потребна су два аутобуса капацитета 45 и више места обзиром да се настава у средњим 
школама на територији града Пожаревца и Велике Плане одвија у две смене ( преподневна и 
поподневна). 

Напомињемо да је број ученика оквирно дат и да је јавна набавка односно Образац 
структуре цене конципиран на пређеном броју километара - Релације. Такође је конкурсном 
документацијом предвиђено да Превозник истим аутобусом може вршити превоз ученика 
основних и средњих школа у зависности од почетка наставе у овим школама. 

Када је у питању превоз ученика основних школа Наручилац ће извршити измену и 
допуну Конкурсне документације у складу са Закона о јавним набавкама.  

 

  Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12 и 68/15), наручилац објављује на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.zabari.org.rs 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


