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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 6/2020 
 
 

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 8, у оквиру 2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА, Доказ (ПРИЛОГ бр. 4): 
 
       Уместо: 
 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр. 4) 

Дозвола – 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, у виду 
неоверене копије.  
Извод лиценце није потребно достављати за сва возила са којима понуђач 
конкурише, довољно је доставити Решење Министарства грађевинсрства, 
саобраћаја и инфраструктуре у коме се налазе регистарске ознаке тих возила. 
Овај доказ мора бити важећи на дан отварања понуде и да му се важност 
протеже на све време трајања посла т.ј. уговора за који се конкретни доказ 
тражи. 

 
      треба да стоји: 
 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр. 4) 

Дозвола – 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, у виду 
неоверене копије или 
Привремено решење Министарства грађевинсрства, саобраћаја и 
инфраструктуре којим се превознику дозвољава обављање домаћег и 
међународног јавног превоза путника, до окончања поступка по поднетом 
захтеву за добијање Лиценце.   
Извод лиценце није потребно достављати за сва возила са којима понуђач 



конкурише, довољно је доставити Решење Министарства грађевинсрства, 
саобраћаја и инфраструктуре у коме се налазе регистарске ознаке тих возила. 
Овај доказ мора бити важећи на дан отварања понуде и да му се важност 
протеже на све време трајања посла т.ј. уговора за који се конкретни доказ 
тражи. 

 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 
 


