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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Број: 404-02-00027/4-1/2020-02 

Датум: 2. јул 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 О-3/2020 – Организовање догађаја и 

активности у оквиру билатералне и мултилатералне међународне сарадње, даје појашњење  

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Питања заинтересованих лица:  

1. Обзиром  да се у документацији јавне набавке у делу техничке спецификације налазе 

возила за која је потребна лиценца коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (за аутобусе са више од 9 места), обавезно је у складу са Законом о јавним 

набавкама  у члану 75. став 5. доставити исту приликом учешћа у поступку јавне набавке. 

2. Обзиром да се у документацији јавне набавке у делу техничке спецификације налазе 

путничка возила (до 9 места) за која је потребно решење о обављању LIMO SERVISA коју 

издаје Градски  секретаријат за јавни саобраћај у складу са чланом 137 а Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају, обавезно је у члану 75. став 5. Закона о јавним набавкама 

доставити исту приликом учешћа у поступку јавне набавке. 

Овде се ради о 2 различита документа, која издају 2 различите институције, па сходно 

томе Вас молим да извршите измену конкурсне документације у складу са законом, односно 

да се у конкурсну документацију у члану 75. поред лиценце за организатора туристичког 

путовања,  дода доказ за обављање LIMO SERVISA у складу са чланом 137а закона  о јавном 

превозу путника бр. 31/19 и лиценца за обављање превоза коју издаје Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

Oдговор Комисије:  

Имајући у виду предмет јавне набавке и спецификацију услуга, Наручилац остаје при 

досадашњем тексту конкурсне документације. 

Чланом 9., чланом 14, и чланом 16, Модела уговора, решена су питања поштовања 

принудних прописа за сваку од многобројних услуга које су предмет набавке, као и питање 

одговорности за извршење услуга.  

Услови за учешће у овом поступку дати су тако да омогућавају што већу конкуренцију, 

водећи рачуна о законским прописима и потребама Наручиоца. 

Упркос томе досадашња искуства (у 2018, 2019. и 2020. години), показују да је врло 

мали број потенцијалних понуђача који исказују интересовање за учешће за предметну јавну 

набавку, што за последицу има да се поступак за предметну јавну набавку сваке године бар 

једном обуставља.  

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                   1. ______________________ 

                                   2. ______________________ 

                                                                                                     3. ______________________ 

Доставити: 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 


