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Дана 13.08.2015. године Наручилац је примио захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације са питањем, а на који Наручилац одговара 

благовремено и у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама како следи: 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима конкурсне 

документације  бр. VI 03 404-22/2015 – Уговорени превоз ученика основне 

школе  „Павле Поповић“ у школској 2015/16  за подручје ГО Барајево 

Питање бр. 1: Ако се на саобраћајној дозволи види да је аутобус у власништву 

понуђача, да ли треба поднети и купопродајни уговор како сте навели у тендерској 

документацији? 
 

Одговор бр. 1:  Потребно је доставити  оба доказа у складу са конкурсном 

документацијом - доказ за технички капацитет: важећа саобраћајна дозвола и уговор 

о купопродаји возила или уговор о лизингу возила или уговор о закупу возила. 

Понуда се неће сматрати прихватљивом, уколико се уз образац бр.8 (поглавље 

ХIII страна бр. 34) не доставе копије важећих саобраћајних дозвола и тражених 

уговора. 
 

Питање бр. 2: Молимо вас за потврду нашег тумачења попуњавања обрасца бр.3 са 

стр.29 конкурсне документације. Према нашем виђењу у колони 3 попуњава се 

јединична цена без ПДВ-а за један ауто дан ангажовања аутобуса, тј. један дан рада 

аутобуса. С обзиром да је за превоз 132 ученика неопходно истовремено ангажовање 

два аутобуса, односно у једном наставном дану биће реализована два аутодана, 

питање је дали је исправно да у табели уносимо цене ангажовања једног аутобуса у 

једном дану или пак укупну цену за ангажовање два аутобуса у једном наставном 

дану?  
 

Одговор бр. 2:  Образац бр. 3, попуњавате на тај начин: тако што у колони бр. 3. и 4. 

уписујете појединачну цену за један аутодан, а у колони 5. и 6. уписујете цену ( са и 

без ПДВ-а) за 2 ауто дана.  

 
 

С поштовањем, 
Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 


