
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Установа културе од националног значаја
Позоришни трг 1
Нови Сад

датум: 08.04.2015.

бр:01-873/4-2015
ЈНМВ: 12/2015

Измена и допуна конкурсне документације

На основу  члана 63.  Закона  о јавним набавкама („Сл.гласник  РС“,  број  124/2012), 
обавештавамо Вас о измени конкурсне документације за ЈНМВ 12/2015- услуга превоза 
ансамбла и о продужењу рока за подношење понуда.

Мења  се  образац  5/9  (стр.7/13)-  додатни  услови.  У  прилогу  је  нов  образац  са 
додатним условима.

Нови рок  за  подношење понуда  је  20.04.2015.  године  до 09:30 часова.  Отварање 
понуда је 20.04.2015. године у канцеларији 112- први спрат са почетком у 10:00 часова.

Председник Комисије за јн
Ида Сиљановић
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Наручилац: Српско народно позориште
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад

У С Л О В И
прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће 

понуђача у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члана 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;

3. му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Додатни услови:
1. да  понуђач  поседује  решење  Министарства  саобраћаја  Републике  Србије  за 

отпочињање и обављање јавног линијског и ванлинијског превоза путника
2. да понуђач  има најмање  6 (шест)  запослених  возача „Д“  категорије–  доказ  копија 

радне књижице, уговора о раду
3. да поседује у власништву најмање  3 високоподна аутобуса од  минимум  50 места- 

доказ саобраћајна дозвола
4. да поседује у власништву најмање 1 спратни аутобус од минимум 70 места- доказ  

саобраћајна дозвола
5. да  поседује  у  власништву  најмање  2  мини-буса  од  минимум  20  места-  доказ 

саобраћајна дозвола
6. да поседује у власништву најмање 1 комби од минимум 8 места- доказ саобраћајна 

дозвола
7. да  понуђач  има  запослено  лице  за  безбедност  и  здравље на  раду  или  уговор  о 

ангажовању у трајању периода уговора о јавној набавци- доказ копија радне књижице 
или уговора

8. да има уверење Министарства за инфраструктуру да је предузеће оспособљено за 
обављање међународног јавног ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају
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