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 Појашњење  конкурсне  документације 

 

 

           У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратио се Наручиоцу  

заинтересовано лице са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

број: 2/2017 –Редовно летње одржавање локалних путева и улица на територији општине 

Голубац за 2017. годину, са следећим питањима: 

 

1. Питање: 

 Која возила из траженог техничког капацитета подлежу годишњој регистрацији ? 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

Одговор: 

 Регистрација возила је регулисана следећим прописима : Чланом 7. став 1. тачка 

33), 44), 47), 48) и 56) Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 

РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-ОУС, 55/14, 96/15 – др.закон и 9/16 –ОУС), дефинисане 

су категорије траженог техничког капацитета, док члан 268.  истог закона садржи одредбе 

о регистрацији моторних и прикључних возила. Правилником о регистрацији моторних и 

прикључних возила („Служебник гласник РС“ број 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 

42/14, 108/14, 65/15 и 95/15), уређена је садржина и начин вођења јединственог регистра 

моторних и прикључних возила; начин и услови за издавање саобраћајне дозволе, 

регистарских таблица и регистрационе налепнице; садржај, изглед и техничке 

карактеристике саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице, 

док је чланом 34. Правилника предвиђен изглед, садржај и димнезије регистарских 

таблица за радне машине. 

 Власник возила је дужан да поштује, поступа и врши регистрацију својих возила у 

свему према напред наведеним законским и подзаконским прописима. 

 

2. Питање: 

 Да ли се уместо фотокопије књиговодствене картице и фотокопије пописне листе  

            може доставити само фотокопија очитане саобраћајне дозволе ? 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

Одговор: 

 Да, уместо фотокопије књиговодствене картице и фотокопије пописне листе, може 

се доставити фотокопија очитане  саобраћајне дозволе, уколико је тражена механизација у 

власништву понуђача, што је јасно дефинисано тачком  1.2.3.) на страници 12. Конкурсне 

документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку број 2/2017 


