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Предмет : Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за превоз ученика основних школа, ЈН бр. 09/20 

          Дана 30.07.2020.године у 15:10 путем електронске поште  примљен је затев 

потенцијалног понуђача  следећег садржаја: 

„Poštovani, 

ovim putem Vam se obraćamo sa pitanjima i uočenim nedostacima u konkursnoj dokumentaciji 

za javnu nabavku br . 09/20 - Prevoz učenika osnovnih škola na teritoriji Gradske opštine Grocka 

za školsku 2020/2021 godinu. 

U delu koji se odnosi na dodatne uslove u pogledu tehničkog kapaciteta navedeno je ponuđač u 

momentu podnošenja ponuda mora da poseduje minimum 11 autobusa određenih karakteristika 

koji su žute boje.  

Ovim putem Vam sugerišemo da navedeni zahtev nije u skladu sa članovima 9. i 10. Zakona o 

javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS br. 124/2012-3, 14/2015-13, 68/2015-4).  

Iz kog razloga se zahteva da autobusi budu žute boje u trenutku podnošenja ponuda, kada je boja 

autobusa promenljiva kategorija?  

Kako je Pravilnikom o načinu obavljanja organivanog prevoza dece  propisano da se prevoz 

učenika obalja autobusima koji su žute boje, ponuđač ima zakonsku obavezu da se pridržava 

navedenih propisa prilikom izvršenja ugovora, ali ne i da kupuje autobuse koji su žute boje ili da 

farba autobuse u žuto da bi mogao da učestvuje u postupcima javnih nabavki.  

Farbanje autobusa iziskuje značajne troškove za ponuđače i neracionalno je farbati ih ukoliko 

neće biti angažovani na prevozu učenika, što u ovom slučaju predstavlja veliki rizik, zbog 

velikog broja autobusa koje je potrebno ofarbati.  Sa druge strane, određeni broj lokalnih 

samouprava (npr. Grad Beograd) obavezuje prevoznike da angažuju autobuse određene boje, ali 

tek po zaključenju ugovora, kada se zna da će autobusi biti angažovani na pružanju navedene 

usluge. Isto tako, ukoliko bi ponuđači ofarbali autobuse u žuto samo radi učestvovanja u 

postupku javne nabavke i ne dobiju posao, iste ne bi mogli da angažuju na gradskom, 

prigradskom ili lokalnom prevozu u Beogradu, pre ponovnog prefarbavanja u odgovarajuću boju.  

Predlažemo Vam da razmotrite našu sugestiju i omogućite ponuđačima da učestvuju u postupku 

javne nabavke autobusima koji ispunjavaju uslove u pogledu kapaciteta, bez obzira na boju 

autobusa, jer sam Pravilnik  o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece već obavezuje 

izabranog ponuđača da koristi žute autobuse, te će ih svakako prefarbati po dobijanju posla. 

Drugo pitanje se odnosi na klasu autobusa. Iz kog razloga su obavezni autobusi klase III, odnosno 

klase b? Ukoliko autobus klase II ispunjava sve uslove u pogledu euro norme, broja sedišta i 

ostalih traženih karakteristika, a posebno u pogledu gore pomenutog pravilnika, ne vidimo ni 

jedan razlog da se ovom klasom autobusa ne mogu prevoziti učenici, jer se predviđena mesta za 

stajanje svakako neće koristiti?  



Treće pitanje se odnosi na obavezan uslov iz čl. 75. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama. 

U dokumentaciji je navedeno da se dostavlja Rešenje nadležnog ministarstva o obavljanju 

drumskog linijskog i vanlinijkog prevoza.  

Stupanem na snagu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (Sl. glasnik RS", br. 

68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) nadležno ministarstvo ne 

izdaje više pomenuto Rešenje već Licencu za prevoz, kojom se daje pravo prevozniku da obavlja 

pojedine ili sve vrste javnog drumskog prevoza i izvod licence za vozila kojima može obavljati 

prevoz, osim u slučajevima kada nije završena procedura izdavanja licence, kada se izdaje  

Privremeno rešenje kojim se odobrava prevozniku da obavlja pojedine ili sve vrste javnog 

drumskog prevoza i to vozilima koja su navedena u privremenom rešenju. Sugerišemo Vam da 

ispravite dokumentaciju u delu koji se odnosi na dokazivanje ispunjenosti ovog uslova”.  

 

     У вези са тим, а поступајући по чл.63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени 

Гласник РС“ 124/12,14/15,68/15), Комисија за предметну јавну набавку даје следеће : 

 

                                                                ОДГОВОРЕ 

 

 1.Наручилац се приликом израде Конкурсне документације у делу који се односи на 

додатне услове, у погледу техничког капацитета позвао на Правилник о начину 

организовања превоза деце („Сл.гласник РС“,бр.52 од 22.јула 2019 , бр.61 од 29.августа 

2019). С обзиром да је предмет јавне набавке Превоз ученика основних школа, Наручилац  

остаје при захтеваном  техничком капацитету у погледу захтеване боје аутобуса и начину 

доказивања, а све у складу са чл.76 и 77.Закона о јавним набавкама(„Службени Гласник 

РС“ 124/12,14/15,68/15) и Конкурсном документацијом.  

 

2. Како је  Правилником  о подели моторних и прикључних возила и техничким условима 

за возила у саобраћају на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 

41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр., 63/2017, 

45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018 и 93/2019) дефинисана врста и класа возила, а све у 

складу са Правилником о начину организовања превоза деце („Сл.гласник РС“,бр.52 од 

22.јула 2019 , бр.61 од 29.августа 2019), с обзиром да је предмет јавне набавке Превоз 

ученика основних школа, Наручилац остаје при захтеваном техничком капацитету у 

погледу врсти и класи возила. 

 

3. Што се тиче испуњености обавезног услова из члана 75.став1.тачка 5.Закона о јавним 

набавкама („Службени Гласник РС“ 124/12,14/15,68/15) , Наручилац ће извршити измену 

Конкурсне документације  у делу који се односи на доказивање испуњености овог услова. 

 

 

 

                                                                                                        Комисија за јавну набавку 


