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став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје : 
 

 I  ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
За јавну набавку број 5/2020 у отвореном поступку 

зa доделу Уговора о јавној набавци  услуга - Превоз ученика и наставног особља за 
школске 2020/2021 и 2021/2022 по партијама: 

 Партија 1: превоз ученика и наставног особља 
 Партија 2: превоз на такмичење ученика(општинска, окружна и републичка ) 
 
Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања: 
 

1. У конкурсној документацији на страни 7, у делу кадровска опремљеност наведено је : 

-за партију 1 минимум 11 радника од којих 9 возача 

-за партију 2 минимум 6 радника од којих 4 возача 
Обзиром да је Правилником о начину обављања организованог превоза деце 
(«Службени гласник РС» 6р.52/19 н 61/19) прописано да возачи морају најмање три године 
поседовати важећу возачку дозволу, молимо Вас да у том делу извршите измену 
конкурсне документације. 
Одговор: Изменићемо конкурсну документацију 
 

2. У конкурсној документацији, у делу “II врста, техничке карактеристике (спеецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или начин спроводења контроле и обезбедивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл”, на страни 4 и 5, за партију 1 наведене су  релације за  превоз: 

- радним данима у току једне школске године и 
-страни језици и изборни предмети. 
С тим у вези, а за потребе формирања понуде и реализације предметне набавке, потребно је 

да у конкурсној документацији наведете ред вожње за превоз ученика радним данима као и на 
страни језик и изборне предмете. 

Одговор: Ред вожње биће одређен у зависности од распореда часова школе. 

3. Који је минималан број ученика по линијама за партију 1? 
Одговор: Поштовани, одређивање минималног броја ученика није од значаја, школе су 
доставиле максималан број ученика на основу чега је и припремљена конкурсна 
документација.  
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