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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 

Број: 404-02-00013/4-1/2020-04 

Датум: 13. март 2020. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија у поступку јавне набавке ЈН 4/2020 – Организација свечаности, 

даје појашњење  

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Питање заинтересованог лица:  

 

1) Колико догађаја ће бити укупно, у ком месту, колику у Београду, на колико 

километара су удаљене општине од Београд, због обрачуна путних трошкова које сноси 

Добављач.  

Колико је потребно свечаних плакета укупно. 

 

Oдговор Комисије: у вези са постављеним питањима заинтересованог лица, у складу са 

досадашњом праксом, централни догађај ће свакако бити у Београду. Поред Београда, постоји 

вероватноћа да свечане доделе организујемо  у још једном или максимално два универзитетска 

центра. Универзитетски центри се налазе у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, 

Косовској Митровици и Новом Пазару. Што се тиче питања које се односи на укупан број 

плакета, за потребе организације догађаја израда свечаних плакета била би за до 1500 

стипендиста.  

Имајући у виду да Наручилац не може  прецизно да одреди или предвиди због саме 

природе предмета набавке (нити је то објективно могуће), све инпуте од којих зависи цена, 

Наручилац се определио за закључење уговора на процењену вредност јавне набавке, такође за 

организовање разних дешавања определио је оквирни буџет (1.266.666 динара, страна 26 

конкурсне документације), у оквиру којег су специфицирани све потребне услуге за 

организовање догађаја, тако да је на понуђачу да у односу на оквирно опредељени буџет за 

специфициране услуге понуди проценат учешћа својих трошкова у оквиру наведеног буџета, у 

проценат трошкова које понуђач нуди, не учествују трошкови самог догађаја, али се овај 

проценат обрачунава (и номинално исказује) на висину стварних трошкова сваког 

појединачног догађаја. 

Наравно моделом уговора и текстом конкурсне документације управо због тога одређен 

је начин контроле трошкова и документовање истих.  

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

            1. ________________________; 

      2. ________________________; 

       3._________________________. 

Доставити: 

 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 


