
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
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Датум: 18.09.2019. 
Апатин 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац, Општина Апатин  објављује: 
 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
у оквирном споразуму  јавне набавке услуга 

УСЛУГЕ ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА 
РЕДНИ БРОЈ:  38/2019 

 
 
У конкурсној документацији , на стр.6.  у делу  III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА, тачка 1.2., 

гласила је: 
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 располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је за претходне три 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018.) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од :  

- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС            5.000.000,00 динара; 

- ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ                  500.000,00 динара; 

Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
 

ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС- 
- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом основу најмање 2 возача 

аутобуса (Д категорија) са 5 година радног искуства, 

ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 
- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом 
основу најмање 2 возача  (Б категорија) са 5 година радног искуства, 

 
- Да располаже довољним техничким капацитетом, и то: 

- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС 

Потребно је да понуђач испуњава минимум један од услова: 
- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 1  (једним) 

аутобусом  капацитета  9  и више  путника по аутобусу који су технички исправни. 

 



- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 16 до 20  и више  путника по аутобусу 

који су технички исправни. 

- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 21 до 35  и више  путника по аутобусу 

који су технички исправни. 

- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 36 до 55  и више  путника по аутобусу 

који су технички исправни. 

- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 56 до 75  и више  путника по аутобусу 

који су технички исправни. 

- ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 

- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 
2 (два) комбиjа са капацитетом  до 9  који су технички исправни 

 
 
 

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 
 

 
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 располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је за претходне три 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018.) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од :  

- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС            3.000.000,00 динара; 

- ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ                  500.000,00 динара; 

Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС- 

- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом основу најмање 2 

возача аутобуса (Д категорија) са 5 година радног искуства 

ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 
- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом 
основу најмање 2 возача  (Б категорија) са 5 година радног искуства, 

- Да располаже довољним техничким капацитетом, и то: 

- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС 

Потребно је да понуђач испуњава минимум један од услова: 
- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 1  (једним) 

аутобусом  капацитета  9  и више  путника по аутобусу који су технички исправни. 

- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 16 до 20  и више  путника по аутобусу који 

су технички исправни. 

- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 21 до 35  и више  путника по аутобусу који 

су технички исправни. 



- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 36 до 55  и више  путника по аутобусу који 

су технички исправни. 

- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 56 до 75  и више  путника по аутобусу који 

су технички исправни. 

- ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 

- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 2 
(два) комбиjа са капацитетом  до 9  који су технички исправни 

 
На страни 9. у делу 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Испуњеност додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих 
доказа, гласио је : 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017 и 2018.) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од :  
- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС           
- Доказ:  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН – ЈН) који издаје Агенција 
за привредне  регистре  који  мора  да  садржи:  статусне  податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) имао укупне 
приходе од обављања делатности у висини од 5.000.000,00 динара.    
     
- ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ                
- Доказ:  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН – ЈН) који издаје Агенција 
за привредне  регистре  који  мора  да  садржи:  статусне  податке понуђача, сажети биланс стања 
и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) имао укупне приходе од 
обављања делатности у висини од 500.000,00 динара.  
 
 Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
 
ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС- 
- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом основу најмање 2 
возача аутобуса (Д категорија) са 5 година радног искуства, 
- 2 (два) радника - механичара, на одржавању аутобуса (на неодређено или одређено време) 
или ангажованих ван радног односа по другим уговорима. 
Доказ:  Извод  из појединачне пореске  пријаве за  порез  и доприносе по одбитку, односно 
прва страна ППП-ПД (оверен у месецу који претходи месецу у коме    је објављен позив, или касније 
(фотокопија), пријаве којим понуђач доказује да  располаже  са  минимум два (2)  запослена радника. 
За сваког запосленог,  понуђач  је  обавезан  да  достави  и  Образац  М  а  као  доказ  за 
ангажована лица по неком другом основу, треба да достави основ радног ангажовања -уговор о 
делу, пословно техничкој сарадњи, привременим и повременим пословима.    
 
ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 
- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом основу најмање 2 
возача комбија (Б категорија) са 5 година радног искуства, 
Доказ:  Извод  из појединачне пореске  пријаве за  порез  и доприносе по одбитку, односно 
прва страна ППП-ПД (оверен у месецу који претходи месецу у коме    је објављен позив, или касније 
(фотокопија), пријаве којим понуђач доказује да  располаже  са  минимум 2  (два)  запослена
 радника. За сваког запосленог,  понуђач  је  обавезан  да  достави  и  Образац  М  а  као  



доказ  за ангажована лица по неком другом основу, треба да достави основ радног ангажовања -
уговор о делу, пословно техничкој сарадњи, привременим и повременим пословима.  
Да располаже довољним техничким капацитетом, и то: 
 
- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС 
Потребно је да понуђач испуњава минимум један од услова: 
- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 1  (једним) 
аутобусом  капацитета  9  и више  путника по аутобусу који су технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 16 до 20  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 21 до 35  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 36 до 55  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 56 до 75  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
Доказ:   
-  копија пописне листе на дан 31.12.2018. године – са обележеним делом где су 
заведени аутобуси из предметне набавке или уговор о закупу/лизингу возила. 
-  копија пописне листе на дан 31.12.2018. године – са обележеним делом где је заведена 
сервисна радионица или уговор о пословно-техничкој сарадњи. 
- фотокопије саобраћајних дозвола са доказом о важећој регистрацији  возила. 
 
ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 
- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 2 (два) комбија 
са капацитетом   до 9 путника  по комбију који су технички исправни 
Доказ:  копија пописне листе на дан 31.12.2018. године 
 
 

 МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017 и 2018.) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од :  
- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС           
- Доказ:  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН – ЈН) који издаје Агенција за 
привредне  регистре  који  мора  да  садржи:  статусне  податке понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) имао укупне приходе од 
обављања делатности у висини од 3.000.000,00 динара.      
   
- ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ                
- Доказ:  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН – ЈН) који издаје Агенција за 
привредне  регистре  који  мора  да  садржи:  статусне  податке понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) имао укупне приходе од 
обављања делатности у висини од 500.000,00 динара.  
 
 Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
 
ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС- 



- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом основу најмање 2 
возача аутобуса (Д категорија) са 5 година радног искуства, 
       
ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 
- да има у радном односу (на неодређено или одређено време) или по другом основу најмање 2 
возача комбија (Б категорија) са 5 година радног искуства, 
Доказ:  Извод  из појединачне пореске  пријаве за  порез  и доприносе по одбитку, односно 
прва страна ППП-ПД (оверен у месецу који претходи месецу у коме    је објављен позив, или касније 
(фотокопија), пријаве којим понуђач доказује да  располаже  са  минимум 2  (два)  запослена
 радника. За сваког запосленог,  понуђач  је  обавезан  да  достави  и  Образац  М  а  као  
доказ  за ангажована лица по неком другом основу, треба да достави основ радног ангажовања -
уговор о делу, пословно техничкој сарадњи, привременим и повременим пословима.  
     
 
Да располаже довољним техничким капацитетом, и то: 
 
- ПАРТИЈА 1:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- АУТОБУС 
Потребно је да понуђач испуњава минимум један од услова: 
- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 1  (једним) 
аутобусом  капацитета  9  и више  путника по аутобусу који су технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 16 до 20  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 21 до 35  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 36 до 55  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
- најмање 1  (једним) аутобусом  капацитета  од 56 до 75  и више  путника по аутобусу који су 
технички исправни. 
Доказ:   
-  копија пописне листе на дан 31.12.2018. године – са обележеним делом где су 
заведени аутобуси из предметне набавке или уговор о закупу/лизингу возила. 
-  копија пописне листе на дан 31.12.2018. године – са обележеним делом где је заведена 
сервисна радионица или уговор о пословно-техничкој сарадњи. 
- фотокопије саобраћајних дозвола са доказом о важећој регистрацији  возила. 
 
ПАРТИЈА 2:   ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ- КОМБИ 
- да на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 2 (два) комбија 
са капацитетом   до 9 путника  по комбију који су технички исправни 
Доказ:  копија пописне листе на дан 31.12.2018. године 
 

 
 

  



На страни  4. у делу II     ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГE ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, 
гласила је: 
 
 
Партија 1 АУТОБУС 

ОПИС УСЛУГЕ  МАКСИМАЛНА Цена 
превоза  по км –до 100 км, 

без ПДВ-а 

МАКСИМАЛНА 
Цена превоза  по км –

преко 100 км, без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 
Аутобус, од 36 до 55 места 

(може и већи) 
Високоподни аутобус, 

туристички, клима уређај, не 
старији од 10 година, уз обавезу 
осигурања путника, у власништву, 
на закуп или лизинг. Превозник 
сноси све трошкове превоза 
(путне таксе,таксе на аутобусе, 
осигурање путника у превозу, 
путарине и слично). 

120,00 динара, без 
ПДВ-а 

110,00 динара, 
без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 
Аутобус, од 56 до 75 места  
Високоподни аутобус, 

туристички, клима уређај, не 
старији од 10 година, уз обавезу 
осигурања путника, у власништву, 
на закуп или лизинг. Превозник 
сноси све трошкове превоза 
(путне таксе,таксе на аутобусе, 
осигурање путника у превозу, 
путарине и слично). 

135,00 динара, без 
ПДВ-а 

125,00 динара, 
без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 
Аутобус, од 16 до 20 места 

(може и већи) 
Аутобус, клима уређај, не 

старији од 10 година, уз обавезу 
осигурања путника, у власништву, 
на закуп или лизинг. Превозник 
сноси све трошкове превоза 
(путне таксе,таксе на аутобусе, 
осигурање путника у превозу, 
путарине и слично). 

75,00 динара, без 
ПДВ-а 

65,00 динара, без 
ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 
Аутобус, од 21 до 35 места 

(може и већи) 
Аутобус, клима уређај, не 

старији од 10 година, уз обавезу 
осигурања путника, у власништву, 
на закуп или лизинг. Превозник 
сноси све трошкове превоза 
(путне таксе,таксе на аутобусе, 

90,00 динара, без 
ПДВ-а 

80,00 динара, без 
ПДВ-а 



осигурање путника у превозу, 
путарине и слично). 

Услуга ванредног превоза: 
Аутобус, од 9 до 15 места 

(може и већи)  
Аутобус, клима уређај, не 

старији од 10 година, уз обавезу 
осигурања путника, у власништву, 
на закуп или лизинг. Превозник 
сноси све трошкове превоза 
(путне таксе,таксе на аутобусе, 
осигурање путника у превозу, 
путарине и слично). 

60,00 динара, без 
ПДВ-а 

50,00 динара, без 
ПДВ-а 

 
 
 
 
 
Партија 2 КОМБИ 

ОПИС УСЛУГЕ  МАКСИМАЛНА 
Цена превоза  по км –до 

100 км, без ПДВ-а 

МАКСИМАЛНА 
Цена превоза  по км –

преко 100 км, без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 
Комби, од 5 до 9 места  
Комби, клима уређај, не 

старији од 10 година, уз обавезу 
осигурања путника, у власништву, 
на закуп или лизинг. Превозник 
сноси све трошкове превоза 
(путне таксе,таксе на аутобусе, 
осигурање путника у превозу, 
путарине и слично). 

50,00 динара, без 
ПДВ-а 

40,00 динара, без 
ПДВ-а 

 
Напомене:  
Наручилац је одредио максималне јединичне цене које могу бити понуђене по једном 

километру у оквиру обрасца структуре цене. Понуда која садржи понуђену цену која је већа од 
максимално одређених једниничних цена биће одбијена као неприхватљива, јер условљава права 
наручиоца и обавезе понуђача.   

У табели су наведене минималне карактеристике возила којима се врши превоз, којих се 
Даваоци услуга морају придржавати приликом извршења услуга.   

Наведени захтеви прецизирани су у Спецификацији услуге (Поглавље VII)  која представља 
саставни део ове Конкурсне документације. 

 
 
 
 
 

  



МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 
 
 

 II     ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГE 
  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

Партија 1 АУТОБУС 

ОПИС УСЛУГЕ  МАКСИМАЛНА Цена 

превоза  по км –до 100 км, 

без ПДВ-а 

МАКСИМАЛНА Цена 

превоза  по км –преко 

100 км, без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 

Аутобус, од 36 до 55 места (може и 

већи) 

Високоподни аутобус, туристички, 

клима уређај,  уз обавезу осигурања 

путника, у власништву, на закуп или 

лизинг. Превозник сноси све 

трошкове превоза (путне 

таксе,таксе на аутобусе, осигурање 

путника у превозу, путарине и 

слично). 

120,00 динара, без ПДВ-а 110,00 динара, без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 

Аутобус, од 56 до 75 места  

Високоподни аутобус, туристички, 

клима уређај,  уз обавезу осигурања 

путника, у власништву, на закуп или 

лизинг. Превозник сноси све 

трошкове превоза (путне 

таксе,таксе на аутобусе, осигурање 

путника у превозу, путарине и 

слично). 

135,00 динара, без ПДВ-а 125,00 динара, без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 

Аутобус, од 16 до 20 места (може и 

већи) 

Аутобус, клима уређај,  уз обавезу 

осигурања путника, у власништву, 

на закуп или лизинг. Превозник 

сноси све трошкове превоза (путне 

75,00 динара, без ПДВ-а 65,00 динара, без ПДВ-а 



таксе,таксе на аутобусе, осигурање 

путника у превозу, путарине и 

слично). 

Услуга ванредног превоза: 

Аутобус, од 21 до 35 места (може и 

већи) 

Аутобус, клима уређај, уз обавезу 

осигурања путника, у власништву, 

на закуп или лизинг. Превозник 

сноси све трошкове превоза (путне 

таксе,таксе на аутобусе, осигурање 

путника у превозу, путарине и 

слично). 

90,00 динара, без ПДВ-а 80,00 динара, без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 

Аутобус, од 9 до 15 места (може и 

већи)  

Аутобус, клима уређај, уз обавезу 

осигурања путника, у власништву, 

на закуп или лизинг. Превозник 

сноси све трошкове превоза (путне 

таксе,таксе на аутобусе, осигурање 

путника у превозу, путарине и 

слично). 

60,00 динара, без ПДВ-а 50,00 динара, без ПДВ-а 

 

Партија 2 КОМБИ 

ОПИС УСЛУГЕ  МАКСИМАЛНА Цена 

превоза  по км –до 100 км, 

без ПДВ-а 

МАКСИМАЛНА Цена 

превоза  по км –преко 100 

км, без ПДВ-а 

Услуга ванредног превоза: 

Комби, од 5 до 9 места  

Комби, клима уређај, уз обавезу 

осигурања путника, у власништву, 

на закуп или лизинг. Превозник 

сноси све трошкове превоза (путне 

таксе,таксе на аутобусе, осигурање 

путника у превозу, путарине и 

50,00 динара, без ПДВ-а 40,00 динара, без ПДВ-а 



слично). 

 

Напомене:  

Наручилац је одредио максималне јединичне цене које могу бити понуђене по једном 

километру у оквиру обрасца структуре цене. Понуда која садржи понуђену цену која је већа од 

максимално одређених једниничних цена биће одбијена као неприхватљива, јер условљава 

права наручиоца и обавезе понуђача.   

У табели су наведене минималне карактеристике возила којима се врши превоз, којих се Даваоци 

услуга морају придржавати приликом извршења услуга.   

Наведени захтеви прецизирани су у Спецификацији услуге (Поглавље VII)  која представља 
саставни део ове Конкурсне документације. 
 

 
    

     
  Комисија за јавну набавку 

 
 


