
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Број: IV 04-404-35/2016 

Датум: 18.11.2016. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

           документације за припремање понуда за јавну набавку услуге превоза ђака за потребе  

                     општине Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-35/2016. 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке услуге превоза 

ђака за потребе општине Нови Бечеј, је дана 17.11.2016. године примила захтев потенцијалног 

понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за припремање 

понуда за предметну јавну набавку, те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама, 

одговара на примљени захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за припремање понуда за предметну јавну набавку. 

 

Питање бр. 1.: 
„Поштовани,  

Молимо Вас за појашњење тј. додатну информацију у вези јавне набавке превоза ђака у општини 

Нови Бечеј, јавна набавка  04-404-35/2016: 

 

1. Уколико понуђач конкурише за нпр. две партије да ли је неопходно доставити доказе за најмање 

20 возача аутобуса тј. 2 х 10, или је довољно 10 за обе партије? 

Исто и за раднике одржавања, да ли је довољно 5 радника или је неопходно 10 тј. 2х 5 ако се 

конкурише за нпр. две партије? 

 

Одговор:  

Наручилац је у Конкурсној документацији за предметну набавку, на страни 15/49, у делу Б) 

Доказивање испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, одредио додатни услов, за 

Партије бр. 1, 2, 3 и 4., за учешће у поступку предметне јавне набавке у погледу кадровског 

капацитета, као и начин  доказивања постављеног додатног услова: 
                        8.1)   Да понуђач у тренутку подношења понуде запошљава најмање 10 возача са возачком дозволом Д  

      категорије; 

       Доказ: радне књижице или уговори о радном ангажовању, који важе најмање до истека уговора о  

       набавци, као доказ да наведена лица да раде за понуђача као возачи аутобуса и возачке дозволе Д  

       категорије за најмање 10 возача; 

          8.2)   Да понуђач у тренутку подношења понуде запошљава најмање 5 лица одговорних за одржавање  

       возила. 

       Доказ: радне књижице или уговори о радном ангажовању који важе најмање до истека уговора о  

       набавци, за најмање 5 лица одговорних за одржавање возила, као доказ да наведена лица раде за  

       понуђача на пословима одржавања возила; 

 

Напомињемо, да је Наручилац и на страни  4/49 Конкурсне документације, као и на стр. 20/49., у 

тачци 3. Упутства датог понуђачима како да сачине понуде (Обавештења о могућности да понуђач 

може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде 

поднета), између осталог, понуђачима дао информацију о томе шта понуђач треба посебно да 

поднесе у случају да подноси понуде за две или више партија, следеће садржине: 

 



 

„Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, тада понуђач посебно, за сваку 

појединачну партију, подноси попуњене, потписане и оверене:  
 

1. Образац 5) Опис предмета набавке са понуђеном ценом - Образац понуде и структуре цене  

   (поглављe  VIII.1),  

2. Модел уговора за партију за коју подноси понуду; 

3. док остале обрасце подноси само једном, односно исте не треба подносити за сваку појединачну 

    партију, са назнаком да су исти поднети са понудом за Партију бр. ____   и 

4. понуде се подносе за сваку партију одвојено, у посебним, затвореним ковертама“, 

 

односно, уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, сву осталу документацију, па и 

доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач 

подноси само једном, односно исте не треба подносити за сваку појединачну партију, али треба 

назначити да су исти поднети са понудом за Партију бр. ____.     

Напомињемо, да се ово појашњење односи и на Партију бр. 5. предметне набавке. 

 

 

Питање бр. 2.: 

2. Да ли се под лицима за одржавање возила сматрају и раднице на одржавању чистоће аутобуса? 

 

Одговор:  

Постављени додатни услов у погледу кадровског капацитета „да понуђач у тренутку подношења 

понуде запошљава најмање 5 лица одговорних за одржавање возила“, подразумева најмање 5 лица, 

запослених искључиво на одржавању техничке исправности возила. 

Напомињемо да, постављени услов за Партију бр. 5. предметне набавке у погледу кадровског 

капацитета, да понуђач у тренутку подношења понуде запошљава најмање 1 (једно) лице одговорно 

за одржавање возила, такође подразумева 1 (једно) лице запослено искључиво на одржавању 

техничке исправности возила или да има закључен уговор о пружању услуге сервисирања возила. 

 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.  

 

 

             Председник Комисије: 

        _______________________ 

                Зора Станисављев 

                                                                   

 

 


