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1. Питање: Назив јавне набавке је "Излети за пензионере – Упознајмо Србију-3" док 

је опис услуге "Услуге превозних агенција". 

Такође, у предмету оквирног споразума јасно сте навели шта је предмет јавне набавке 

"Предмет оквирног споразума су услуге организовања излета за пензионере. Једнодневни 

излети за пензионере ће се спроводити радним данима или викендима, аутобусима или 

мини бусевима, у зависности од броја путника у датом тренутку. У склопу понуде 

обавезан је и један ручак у ресторану на поменутим дестинацијама који ће садржати 

предјело, главно јело, дезерт и два пића као и обилазак туристичких атракција у 

наведеним програмима. 

 

Питање: Ако је предмет оквирног споразума, организовање излета за пензионере што 

потврђујете и у обрасцу структуре цене (наведене су 4 услуге а не само услуга превоза) и 

члану 1. оквирног споразума, онда је испуњење обавезних услова у супротности са 

предметом јавне набавке, мислим на обавезни  услов под редним бројем 4: "Да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ако је та 

дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

Решење надлежног министарства о обављању друмског линијског и ванлинијског превоза 

у том случају не може бити обавезујући услов. 

 

Одговор: У складу са чланом 2. Закона о друмском саобраћају, ванлинијски превоз јесте 

јавни превоз за који се услови превоза утврђују посебно за сваки превоз. Такође у складу 

са чланом 9. истог Закона, ванлинијски превоз путника може обављати превозник који је 

власник најмање једног регистрованог аутобуса. Даље, из ОРН се јасно види да је у 

питању ознака 63520000, односно услуге превозних агенција, па је самим тим и неопходно 

постајање овог обавезног услова-јер како ће обављати превоз путника уколико за то 

понуђач не поседује законску дозволу?! Иако образац структуре цене чини више услуга 

(како је и Законом о јавним набавкама прописано), највећи део носе услуге превоза. 

 

2. Питање: У обрасцу бр. 6  - ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ 

КАПАЦИТЕТА навели сте да понуђач треба да поседује: 

 

Аутобус категорије М3 са бројем седишта од минимум 49 седишта - минимум 2 ком  

Аутобус категорије М3 са бројем седишта до максимум 22 седишта – минимум 5 ком  

Аутобус категорије М2 – минимум 3 ком 

 

док на стр. 9 стоји следеће: 

 

Од понуђача се захтева да у време подношења понуде има: 

Аутобус категорије М3 са бројем седишта од минимум 49 седишта - минимум 5 ком  

Аутобус категорије М3 са бројем седишта до максимум 22 седишта – минимум 3 ком  

Аутобус категорије М2 – минимум 3 ком 



 

Одговор: У Обрасцу бр 6. је направљена техничка грешка, па ће у том делу бити 

измењена конкурсна документација. Дакле,  понуђач треба да поседује: 

 

Аутобус категорије М3 са бројем седишта од минимум 49 седишта - минимум 5 ком  

Аутобус категорије М3 са бројем седишта до максимум 22 седишта – минимум 3 ком  

Аутобус категорије М2 – минимум 3 ком 

 

 

 
 
 


