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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈН 08/19 

 

Питање 1: 

Да ли понуђач може као доказ о испуњености услова, у складу са Законом о 

превозу путника у друмском саобраћају, за обављање делатности превоза 

путника у домаћем линијском превозу уместо Лиценце за превоз доставити 

Привремено решење на основу којег се дозвољава обављање домаћег линијског 

превоза путника до момента издавања лицинце које садржи списак аутобуса са 

којима се може обављати превоз путника? 

 

Одговор: 

У складу са Упутством како се доказује испуњеност услова наведеним на страни 

38. Конкурсне документације Наручилац ће објавити допуну конкурсне 

документације. 

 

 

Питање 2: 

Уколико превозник поседује Лиценцу за превоз, да ли се уз понуду доставља 

извод лиценце за свако возило које гласи на Понуђача или је довољно Решење о 

издавању извода лиценци, са регистарским ознакама аутобуса са којима се 

обавља превоз, а које гласи на Понуђача? 

 

Одговор: 

Понуђач који поседује лиценцу за превоз доставља уз понуду изводе лиценце за 

свако возило, а који гласе на понуђача. 

 

 

Питање 3: 

Да ли понуђач може пријавити простор за одржавање возила на било којој 

локацији на територији Републике Србије, које одржава сам, односно на 

различитој локацији од простора за смештај и паркирање? 
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Одговор: 

На странама 36. и 37. Конкурсне документације  у делу под називом Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона је наведено да Превозник 

мора поседовати, у сопственом власништву или закупу, простор за смештај 

возила и простор за управљање саобраћајем (издавање и архивирање путних 

налога и тахографских трака, простор за депо карата и благајну) на територији 

града Ниша, а за простор за одржавање возила није дефинисано где мора да 

буде. 

 

 

Питање 4: 

Да ли се у случају подношења заједничке понуде доставља потврда за једно 

лице, или је потребно доставити потврде за руководиоца сваког члана групе? 

Одговор: 

Радно искуство руководиоца превоза је елемент критријума приликом  

оцењивања понуда. У случају подношења заједничке понуде саставни део је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који треба да садржи и податке о члану групе који ће 

бити  носилац посла. Начин одређивања броја пондера по основу радног 

искуства руководиоца превоза врши се према подацима носиоца посла. 

 

 

Питање 5: 

Да ли је потребно, у случају пријављивања аутобуса који се користи по основу 

уговора о закупу/лизингу, уз понуду доставити уговоре о закупу/лизингу или је 

довољно да Понуђач буде уписан у саобраћајној дозволи као корисник возила? 

Одговор: 

Понуђач који је пријавио аутобусе да користи по основу уговора о закупу или 

лизингу није обавезан да достави уговоре, већ саобраћајне дозволе у којима је 

наведен као корисник возила. 

 

 

Питање 6: 

У оквиру измене и допуне документације наведено је да се уз понуду достављају 

фотографије регистрационих налепница. Да ли се мисли на достављање 



 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 
ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.8 

 ПИБ: 107073107 
Матични број: 20736674 

Текући рачун: 200-3074130101002-43 
Тел: 018 50 56 55  Факс: 018 52 00 41

 

  www.jgpnis.rs | Е-mail: info@jgpnis.rs  | Call centar: 018 50 56 65; 018 50 56 56 
 

израђених фотографија или је прихватљиво доставити и одштампану 

фотографију на канцеларијском штампачу и папиру (А4)? 

Одговор: 

У Изменама и допунама конкурсне документације која је објављена на Порталу 

јавних набавки дана 18.11.2019. године наведено је да се достављају 

фотографије регистрационих налепница свих возила са списка возила или 

фотокопије потврда о последњем извршеном шестомесечном техничком 

прегледу. Наручиоц прихвата сваку фотографију без обзира како је урађена, на 

штампачу и папиру или као праву фотографију. 

 

 

   Комисија за јавну набавку 


