
Атлетски Савез  Србије 

Бр. 578/18-5 

30. 12. 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12, 

14/15 и 68/15),  

 

АТЛЕТСКИ  САВЕЗ СРБИЈЕ 

Страхињића Бана 73а, Београд 

 

Објављује и доставља  

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1 

услуге друмског превоза, ЈН МВ  2/2017 
 

На питања понуђача дајемо следеће одговоре: 

 

у конкурсној документавији није наведен захевани капацитет комби возила која могу 

учествовати на тендеру, односно испуњавају услове конкурса. 
 

Prilikom nabrajanja kategorija vozila nije navedeno koliko 
    maksimalno sedišta treba da ima kombi vozilo? 
  
Koliko vozila za svaku kategoriju (kombi, malo, veliko) je potrebno da bi 
    se učestvovalo na tenderu? Da li je dovoljno po 1 vozilo svake kategorije? 
  
Nigde nije navedeno kako se dokazuje starost vozila, dakle 
    koja dokumenta i kada treba priložiti kao dokaz starosti vozila? 
  
Obzirom da imamo u zakupu vozilo od drugog prevoznika, a koje odgovara kriterijumima      
    starosti, da li i kako se može koristiti to vozilo ? 
  
Za višednevna putovanja, npr. inostranstvo, ko snosi troškove smeštaja za vozače? 
 

КАПАЦИТЕТ:  

Veliki autobus minimum 46, 
mali autobus 20  - 26, 
kombi 8 – 14 

Број Возила: 

наручилац није опеделио пословни капацитет, али би понуђачи морали да имају сазнања да се 

за пружања услуге може ахтевати више превозних средстава и на више дана, те да су 

одговорни за добро извршење посла. 

 

Старост возила: 



Да не би оптерећивали конкурсну документацију и пенцијале понуђаче достављањем ових 

доказа, нарућилац исте није тражио да се доставе. Межутим, приликом сваке услуге вршиће се 

провера на ову околност, е ако се покаже да је возило старије од захтеваног максимума, 

наручилац ће раскинути уговор и кативирати средство оезбеђења, јер се понуђач обавезао, 

поднођењем понуде на испуњењу свих захтева из конкурсне документације. 

Дозвољено је коришћење возила из закупа. 

 

Трошкове боравка возача (смештај и схрану) сноси наручилац 

 

Важно је знаи да се почетна километража обрачунава од Београда или евентуално по 

диспозицији нарућоца из другогместа, али ниуком случају од седишта понуђача. 

 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                                             Драган Зарић 


