
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНВВ 06/14 – ПРЕВОЗА ЗА 

УЧЕНИКЕ 

 

Мења се конкурсна документација за јавну набавку велике вредности вредности ЈНВВ-

д 06/14 Набавка услуга превоза за ученике у делу: 

 

1. За Партију 4. Превоз ученика на релацији Поњавићи – Крива Река – Мачкат, 

уместо „Превоз се не обавља у време трајања зимског и летњег распуста“ мења 
се у „Превоз се обавља током целе године“ 

2. Брише се на страни 7. додатни услов под редним бројем 2.: “ Да има најмање 2 
стално запослена лица која ће бити задужена за извршење посла“. 
 

3. Мења се конкурсна документација у делу: 5.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, 

ВРСТА ПРОДАЈЕ И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ 
ПОНУДЕ - Начин плаћања- на страни 16. „ За партије 7 и 8,додаје се и гласи : 

„Наручилац за ученике основних школа, носиоце Вукове дипломе, материјално 
угрожене (списак даје Центар за социјални рад Општине Чајетина) сноси 
трошкове месечних карата у износу од 100% вредности месечне карте; за 

ученике средњих школа и факултета сноси трошкове месечних карата у износу 
од 70% вредности месечне карте. 
Понуђач је дужан да уз рачун за сваки месец у коме је превоз обављен достави 

списак ученика по категоријама и релацијама на основу којих је извршио 
обрачун за тај месец. Рачун потписује одговорно лице које именује Наручилац. 
За све остале партије плаћање се врши у месечним ратама, за месеце у којима 

се обавља превоз.“ 

4. Мења се Модел уговора Члан 1. став 1. и гласи: „Извршилац се обавезује да у 
циљу реализације предмета уговора врши превоз ученика и студената са 
територије општине Чајетина....“ 

5. Додаје се став 2. у Чан 1. Модела уговора за партије 7 и 8 и гласи: „Наручилац 
за ученике основних школа, носиоце Вукове дипломе, материјално угрожене 

(списак даје Центар за социјални рад Општине Чајетина) сноси трошкове 
месечних карата у износу од 100% вредности месечне карте; за ученике 
средњих школа и факултета сноси трошкове месечних карата у износу од 70% 

вредности месечне карте. Извршилац је дужан да уз рачун за сваки месец у 
коме је превоз обављен достави списак ученика по категоријама и релацијама 

на основу којих је извршио обрачун за тај месец. Рачун потписује одговорно 
лице које именује Наручилац. Исплата се врши на основу месечног рачуна, 
обрачунатог по стварно издатим месечним каратама, уговор је финансијски 

ограничен до износа вредности Понуде.“ 

6. Продужава се рок за подношење понуда, те је нови рок за подношење понуда: 
17.03.2014. године до 12,00 часова, отварање Понуда обавиће се истог дана у 

12,30  часова у просторијама Наручиоца. 
  


