
На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника 

општинске управе Голубац број 404-17-1/2015 од 09.06.2015. године објављује: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  бр. ЈН 6/2015 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ : превоз ученика 

основних школа у школској 2015/2016 години – 60100000 – услуге друмског превоз 

1.МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку услуга бр. 6/2015, превоз ученика 

основних школа у школској 2015/2016 години – 60100000 – услуге друмског превоза. 

1.1.1. У конкурсној документацији на страни 5/30, уместо '' Располажу довољним 

бројем аутобуса, за превоз ученика ( најмање 5) ; - поседују сервисну 

радионицу за техничко одржавање возила (контролу, дневну негу возила, 

снабдевање возила горивом, одржавање и оправку, свакодневно прање, 

сервисирање возила итд.) - запошљавају квалификоване раднике на 

одржавању и вожњи аутобуса, најмање 5 возача и 2 механичара'', треба да стоји 

'' Располажу довољним бројем аутобуса, за превоз ученика ( најмање 6) ; - 

поседују сервисну радионицу за техничко одржавање возила (контролу, дневну 

негу возила, снабдевање возила горивом, одржавање и оправку, свакодневно 

прање, сервисирање возила итд.) - запошљавају квалификоване раднике на 

одржавању и вожњи аутобуса, најмање 6 возача и 1 ауто- механичара и 1 ауто-

електричара''. 

1.1.2. У конкурсној документацији на страни 8/30, код услува неопходни технички 

квалитет уместо ''  да располаже са најмање шест аутобуса са капацитетом 50 

путника по аутобусу (возило не сме бити старије од 15 година) '', треба да стоји 

''да располаже са најмање шест аутобуса са капацитетом 50 путника по 

аутобусу (возило не сме бити старије од 10 година)''. 

1.1.3. У конкурсној документацији на страни 29/30, у Изјави о независној понуди уместо 

'' превоз ученика основних школа у школској 2014/2015. години'',требе да стоји 

'' превоз ученика основних школа у школској 2015/2016. години''. 

 

2.  Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене. 

 

 Број: 404-17-4/2015 

 Голубац, 10.06.2015. године  

Комисија за јавну набавку 6/2015 


