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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖАБАРИ 
Општинска управа 
Комисија за јавне набавке 
Број: 404-29/2020-01 
Датум: 05.06.2020. 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 6/2020 

 

  Заинтересовано лице за ЈН број 6/2020, „Превоз ученика основних и средњих школа 
са територије општине Жабари “ – доставило је наручиоцу писани захтев путем е-поште, 
дана 04.06.2020. године у 10.57 часова, за који је наручилац потврдио пријем истог дана у 
13.16 часова, а којим заинтересовано лице тражи појашњење конкурсне документације, и то:  

            Питање 

 „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. 

На основу важећих прописа потребно је извршити измену и додати као доказ 
Привремено решење са прегледом возила које издаје Министарства грађевинсрства, 
саобраћаја и инфраструктуре РС којим се превознику дозвољава обављање 
међународног јавног линијског и ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају 
до доношења решења којим се окончава поступак по поднетом захтевуза издавање 
Лиценце. У прилогу Вам достављамо тумачење Министарства надлежног за послове 
саобраћаја.“ 

            Одговор:  

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне 
документације где се као обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама захтева да Понуђач достави 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 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.  

 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 


