
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

OСНОВНА ШКОЛА 

„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“ 

РАШАНАЦ 

Број: 418 

05.06.2019. године 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) о изменама и допунама конкурсне документације, ОШ „Проф. 

Брана Пауновић“ доноси следеће измене и допуне:  

 

 

Измена и допуна се односи на додатне услове за учешће у поступку ЈНМВ 

и она гласи:  

 

Пређашње стање 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 
76. Закона, и то: 
 

- да има важећу дозовoлу надлежног органа за обављање делатоности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописима. 

 
 

a) технички капацитет  
 
- да располаже са најамање 5 аутобуса. 
 
  
          
 
 б) кадровски капацитет 
 
- да има у сталном радном односу најмање 5 возача аутобуса 
 
 
 
  
 



ИЗМЕНА И ДОПУНА 

 

1. Пословни капацитет; 

 

Да је за период од претходне три године (2016., 2017. и 2018.) реализовао најмање 

седам уговора годишње за услуге овог типа, односно да је вршио превоз ученика. 

 

Доказ: 

Попуњена референтна листа са копијама уговора. 

 

2. Технички капацитет; 

 

Да располаже са најмање пет аутобуса са капацитетом од 23 до 50 места по 

аутобусу и да возило не сме бити старије од 10 година. 

Да располаже сервисном радионицомза техничко одржавање возила. 

 

Доказ: 

Копија пописне листе на дан 31.12.2018. године са обележеним делом где је 

заведена сервисна радионица и аутобуси из предметне набавке или уговори о закупу, 

лизингу и пословно – техничкој сарадњи, рачун – фактура за возило за возило које је 

набављено након формирања пописне листе. Аутобуси који су узети на лизинг или у 

закуп морају имати у саобраћајној дозволи уписане податке о примаоцу лизинга 

односно закупцу. 

Фотокопије саобраћајних дозвола са доказом о регистрацији возила, уколико су 

иста у власништву, или уговор о закупу – лизингу са фотокопијом саобраћајних дозвола 

и доказом о регистрацији. 

 

   

3. Кадровски капацитет;  

 

Најмање 5 возача аутобуса у сталном радном односу или по другом основу, који 

имају минимум 10 година радног искуства појединачно. 

Најмање 2 радника – механичара за одржавање аутобуса, у сталном радном 

односу или по другом основу. 

 

 

Доказ: 

Копија М обрасца за лица у сталном радном односу или уговор по другом основу 

за возаче; 

Копија возачке дозволе за возаче; 

Копија М обрасца или уговор по другом основу за механичаре; 

Копија дипломе или уверења за механичаре; 

Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно 

ППП – ПД, оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен позив, или 

касније (фотокопија) за запослене раднике. 

 


