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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖАБАРИ 
Општинска управа 
Комисија за јавне набавке 
Број: 404-40/2019-01 
Датум: 29.05.2019. 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 9/2019 

 

  Заинтересовано лице за ЈН број 9/2019, „Превоз ученика основних и средњих школа 
са територије општине Жабари “ – доставило је наручиоцу писани захтев путем е-поште, 
дана 27.05.2019. године у 13.03 часова, за који је наручилац потврдио пријем 28.05.2019. 
године у 10.38 часова, а којим заинтересовано лице тражи појашњење конкурсне 
документације, и то:  

            Питање 

1. „Да ли je потребно да понуђач у оквиру понуде достави доказе да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда 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 45)? 

 Одговор:  

            1. Понуђач је дужан да поред Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању  и условима рада, заштити животне средине ( Изјава бр. XII  
на страни 45) достави и доказа да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. Као доказ потребно је приложити: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 

            Питање 

2.     „ Као неопходан технички капацитет који понуђач мора да испуни навели сте: 
- 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. 
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Као је дан од доказа испуњености овог услова наведена је и попуњена и потписана 
Изјава о техничкој опремљености понуђача ( поглавље 10). 

На страни 42. у оквиру наведене изјаве , којом се потврђује да сва возила испуњавају 
захтеве Наручиоца, наведен, је између осталог, податак о години производње 
аутобуса. 

Молимо Вас да нам дефинишете да ли постоји захтев Наручиоца у погледу старости 
аутобуса са којима се конкурише, с обзиром да је податак о години производње 
аутобуса саставни део изјаве о испуњености захтева Наручиоца, али исто није 
наведено у делу који се односи на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Напомињемо да податак о старости аутобуса нема никакав значај уколико не 
пропишете старосну границу за аутобусе са којима понуђач конкурише у поступку 
јавне набавке. 

Такође Вам овим путем сугеришемо да изостављање старосне границе за аутобусе 
са којима се конкурише значи да се превоз ученика може вршити и возилима која сус 
тара и преко 35 година. Уколико се узме у обзир чињеница да се наведеним 
аутобусима претежно врши превоз деце, очекивано би било да постоји  старосна 
граница за аутобусе којима ће се вршити превоз. Када су у питању јавне набавке 
услуге превоза ученика , уобичајена је пракса да се одређује старосна граница за 
аутобусе која износи 10 година, што је ранијих година био случај и са општином 
Жабари. Старост аутобуса није једини, али свакако јесте значајан фактор нивоа 
квалитета услуге и безбедности путника у саобраћају, на који Наручилац може 
утицати прописивањем додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.“ 

            Одговор:  

Наручилац као додатни услов не захтева одређену старосну границу аутобуса.   

Наиме Правилником о техничком прегледу возила ( Сл.гласник РС „ бр. 31/2018 И 70/2018) 
прописани су услови о техничком прегледу и услови које возило мора да испуњава да би 
могло да прође технички преглед како би могло да се користи у саобраћају.  

Општина Жабари није имала праксу да последњих година ( 2017. године, 2018.године и 2019. 
године ) као додатни услов код техничког капацитета наводи старосну границу од 10 година, 
како то наводи заинтересовано лице. 

Наручилац је става да уколико возило испуњава све законске услове за употребу и може се 
користити у саобраћају,  није потребно да испуњава  и одређену старосну границу. 

Саставни део Изјаве о расположивоти техничких капацитета је поред врсте аутобуса (марка и 
тип), броја места (седење/стајање), посебне опреме и година производње. Како  се из очитане 
саобраћајне дозволе види, између осталог, и година производње, Наручилац сматра да 
Понуђач не би уложио никакав додатан напор уколико би у колуну Изјаве уписао и годину 
производње ( у питању је само 7 аутобуса - 7 година производње). 

Наручилац не разматра могућност увођења старосне границе аутобуса али је питање зашто 
заинтересовано лице инсистира на старости од 10 година, када то може бити 15 година, 20 па 
и више година, обзиром да у позитивним прописима нема ограничења за ову врсту превоза. 
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            Питање 

3.     „Као обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама     
наведено је да Понуђач доставља Решење Министарства грађевинсрства, 
саобраћаја и инфраструктуре којим се понуђачу издаје лиценца за превоз путника у 
друмском саобраћају, а која понуђачу даје право да обавља домаћи посебан линијски 
превоз. 

Како се наведеним Решењем потврђује издавање извода лиценце за свако појединачно 
возило којим се може обављати јавни превоз путника, да ли је потребно за сва возила 
са којима понуђач конкурише доставити Извод лиценце или је довољно да се 
регистарске ознаке тих возила налазе у поменутом решењ?“ 

            Одговор:  

             3. Као доказ за испуњеност  обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. довољно је 
доставити Решење Министарства грађевинсрства, саобраћаја и инфраструктуре у коме се 
налазе регистарске ознаке тих возила.  

Није потребно за сва возила са којима понуђач конкурише доставити Извод лицене. 

 

            Питање 

            4.       „Као доказ о испуњености кадровског капацитета , у табели на страни 9 је,             
између осталог наведено: 

            - Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прва 
страна ППП-ПД (оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен позив, или 
касније (фотокопија), пријаве којим понуђач доказује да располаже са минимум 
седам (7) запослена радника. 

            С обзиром да је у пиању електронски документ ( Извод из електронске базе подата 
пореске упрве Републике Србије), на шта се конкретно мисли у захтеву да је „оверен 
у месецу који претходи месецу у ком је објављен позив или касније „? Да ли се мисли 
да обрачунски период плаћања буде април 2019. године.“ 

             Одговор:  

             4. Како је Позив за подношење понуда објављен 13.05.2019. године а рок за 
достављање понуда 13.06.2019. године,  као доказ испуњености кадровског капацитета 
потребно је доставити Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по 
одбитку, односно  прву страну ППП-ПД оверен у месецу који претходи месецу у коме је 
објављен позив ( обрачунски период плаћања обавеза - април 2019. године)  или касније  
(обрачунски период плаћања обавеза - мај 2019. године). 

 

 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 


