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ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
за јавну набавку – превоз ученика пензионера и социјално угрожених лица, ЈН услуга 
бр.4041-22/2019, отворени поступак 
 
На страни 9. Конкурсне документације у одељку III  ,,Технички опис предмета јавне набавке'' 
наводи се да је превоз бесплатан и доступан свим категоријама становништва, са напоменом 
да првенство у превозу имају ученици основних школа на територији општине Мајданпек. 
Питање 1: Како се ради о јавној набавци превоза ученика, пензионера и социјално 
угрожених лица, подразумева се да право на бесплатан превоз неће имати све категорије 
становиштва већ оне које наручилац одреди, па молимо наручиоца да појасни које ће 
категорије становништва имати право на бесплатан превоз (ученици, пензионери, социјално 
угрожена лица, незапослени итд) и да ли ће право на бесплатан превоз имати и ученици 
предшколских установа и средњих школа као и да ли ће наставно-техничко особље школа и 
установа у образовању имати право на бесплатан превоз? 
 
На страни 35. Конкурсне документације у одељку VIII ,,Модел уговора'' у члану 1. у коме се 
дефинише предмет уговора, наводи се у ставу 1. ,, Предмет уговора је  превоз ученика, 
пензионера и социјално угрожених лица'', а у ставу 2 наводи се ,,Превоз је бесплатан и 
доступан свим категоријама становништва, са напоменом да првенство у превозу имају 
ученици основних школа на територији општине Мајданпек''. 
Питање 2: Да ли ће наручилац изменити горе наведени члан модела уговора о ЈН, како би 
јасније одредио које ће категорије становништва уживати бесплатан превоз а што је од 
значаја за стварање економске анализе ради учешћа у поступку ЈН? 
 
 
Одговор на питање 1: Наручилац је јасно на страни 9. конкурсне документације (Одељак III 
конкурсне документације), навео категорије становништва које имају право на бесплатан 
превоз, тачније навео је да је превоз бесплатан и доступан свим категоријама становништва, 
са напоменом да првенство у превозу имају ученици основних школа на територији општине 
Мајданпек. 
 
Одговор на питање 2: Понуђач је дужан да приликом подношења понуде потпише техничку 
спецификацију услуга ( страна 5-9 конкурсне документације). Самим тим у складу са 
наведеним уговором, понуђач прихвата услове извршења услуга које одговарају техничком 
опису предмета јавне набавке. Наручилац је на страни 9. конкурсне документације навео 
категорије становништва које имају право на бесплатан превоз, тачније навео је да је превоз 
бесплатан и доступан свим категоријама становништва, са напоменом да првенство у 
превозу имају ученици основних школа на територији општине Мајданпек 
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