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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 02/2019  
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА  

 

Сходно члану 63. Ставу 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице у предметном поступку 
јавне набавке упутило је наручиоцу следећи захтев за додатним информацијама и појашњењима 
конкурсне документације за јавну набавку услуге превоза ЈНМВ 02/2019: 
 
U konkurnoj dokumentaciji za javnu nabavku male vrednosti br. 02/2019 objavljenoj na portalu javnih 
nabavki pod šifrom 2582624 dana 12-12-2019 godine, na strani br.4 Tehnička specifikacija, u delu dodatnog 
uslova za učešće u postupku javne nabavke se traži, prikolica (zatvorena minimalnih dimenzija 2,5m. X 1,4m. 
X1,8m. minimalne nosivosti 750 kilograma  i maksimalne nosivosti 2000 kilograma. 
 Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na 
putevima ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 
14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 i 104/2018) 
 U delu glave 4.Vrsta O - priključna vozila Član 10 deli priključna vozila na 5 vrsta 
 
Vrsta O - priključno vozilo koje je projektovano i konstruisano za prevoz tereta ili lica kao i za smeštaj lica. 
Vrsta O1 - jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 0,75 t. 
Vrsta O2 - jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 0,75 t, ali ne prelazi 3,5 t. 
Vrsta O3 - jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t, ali ne prelazi 10 t. 
Vrsta O4 - jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 10 t. 
 Moje pitanje je sledeće, da li traženo priključno vozilo može da zadovolji dodatni uslov kao 
priključno vozilo iz  Vrste O2 -  priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 0,75 t, ali ne prelazi 3,5 
t. ili striktno mora da bude minimalne nosivosti 0,75t  i maksimalne nosivosti  2t. Što kao kategorija 
priključnog vozila ne postoji u navedenom pravilniku, i iz tog razloga se osećam diskriminisanim kao 
potencijalni ponuđač. 
 

Сходно члану 63. Ставу 3. ЗЈН наручилац даје ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ 
ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, према 
следећем: 

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и констатује прикључно возило из  Врсте О2 -  
прикључно возило чија највећа дозвољена маса прелази 0,75 т, али не прелази 3,5, сходно Правилнику 
о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима 
("Сл. гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 
108/2016, 7/2017 - испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 и 104/2018), испуњава  додатни услов прописан 
конкурсном документацијом и захтев наведен у техничкој спецификацији.  
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Подношењем понуде и потписивањем техничке спецификације, модела уговора, ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 
ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН – ЈНМВ 02/2019 - услуге превоза, понуђач 
потврђује да: 

За потребе превоза у земљи и иностранству Понуђач мора да има:  
- 1 високоподни аутобус, технички исправан, са клима уређајем (да зими има грејање а лети 
хлађење), са пуном опремом, број места за седење: минимално 51  
- 1 двоспратни аутобус, технички исправа, са клима уређајем (да зими има грејање а лети 
хлађење), са пуном опремом, број места за седење: минимално 69  
- 1 возило намењено за превоз упутика, технички исправно, са клима уређајем (да зими има 
грејање а лети хлађење), са пуном опремом, број места за седење: од 17 до 22  
- 1 приколицу, затворену, минималних димензија (2,5m x 1,4m x 1,8m – дужина x ширина x висина), 

чија највећа дозвољена маса прелази 0,75 т, али не прелази 3,5 т. 

Одговор на овај захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације је 
саставни део конкурсне документације за ЈН 02/2019 – услуге превоза.  Понуђачи су дужни да понуде 
поднесу сходно овом одговору.  
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