
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
	Text2: Немањина 22-26
	Text3: www.mpn.gov.rs
	Text5: Предмет јавне набавке: услуга - превоз ученика и запослених на територији АП Косово и Метохија; Назив и ознака из ОРН: 60130000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене.Предмет јавне набавке је обликован у 5 партија.партија 1  Превоз ученика и запослених у основним и средњим школама, на АП Косово и Метохија на наставу и са наставе са  територије општине Лепосавић, Нови Пазар Јошаничка Бања. Рашка до матичних школа на територији општина Лепосавић, Звечан и Косовска Митровица; Назив и ознака из општег речника: 60130000, услуге друмског путничког превоза за посебне наменепартија 2 Превоз ученика и запослених  у основним и средњим школама на АП Косово и Метохија на наставу и са наставе са територије општина Приштина, Обилић, Косово поље, Липљан Доња Брњица , Грачаница и Лапље село; Назив и ознака из општег речника: 60130000, услуге друмског путничког превоза за посебне наменепартија 3 Превоз ученика и запослених  у основним и средњим школама на АП Косово и Метохија на наставу и са наставе  на релацији Лешак- Косовска Митровица и Бањска –Косовска Митровица. Назив и ознака из општег речника: 60130000, услуге друмског путничког превоза за посебне намене;партија 4 Превоз ученика и запослених  у основним и средњим школама на АП Косово и Метохија  на наставу и са наставе са територије Зубин Поток, Косовска Митровица, Гора, Косовска Каменица Косовска Витина, Гњилане , Ранилуг, Ново брдо, Пасјане и Клокот. Назив и ознака из општег речника: 60130000, услуге друмског путничког превоза за посебне наменепартија 5 Превоз ученика и запослених у основним и средњим школама са Косова и Метохије на наставу и са наставе на територији општине Штрпце. Назив и ознака из општег речника: 60130000, услуге друмског путничког превоза за посебне намене.
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	Text7: Министарство просвете, науке и технолошког развоја се обратило Управи за јавне набавке Захтевом број 404-02-74/2019. од 04.07.2019. године за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, који је предвиђен чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН (у даљем тексту: "Захтев").Предмет Захтева је јавна набавка услуге превоза ученика и запослених на територији АП Косово и Метохија, обликован у пет партија. Као потенцијални понуђачи наведена су следећа привредна друштва: СП Кавим Рашка, Рашка који би пружао услуге превоза за Партију 1, ЈГСП "Приштина" Косовска Грачаница, који би пружао услуге превоза за Парију 2, СП "Колашн превоз" д.о.о. Зубин Поток који би пружао услуге превоза за Партију 3, СП "Колашн превоз" д.о.о. Зубин Поток који би пружао услуге превоза за Партију 4 и "Полет превоз" д.о.о. Штрпце, који би пружао услуге превоза за Партију 5.У образложењу Захтева Министарство је навело да од 2002. године обезбеђује превоз ученика и наставника на територији АП Косово и Метохија. Уредбом о Канцеларији за Косово и Метохију ("Сл. гласник РС бр. 75/12, 123/12 и 100/13), у члану 2.  прописано је да Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се, поред осталог односе односе на: образовање, здравство, социјалну политику, културу, инфраструктуру, систем локалне самоуправе и телекомуникације у српским подручјима Косова и Метохије. Из тог разлога се Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке године пре покретања поступка јавне набавке услуге превоза ученика и запослених у школама на територији АП Косово и Метохија обраћа Канцеларији за Косово и Метохију захтевом да доставе списак саобраћајних предузећа способних да обављају ову врсту делатности на територији АП Косово и Метохија и која располажу потребним дозволама и лиценцама, јер је то тренутно једини начин да се превоз и настава одвијају без тешкоћа. Канцеларија за Косово и Метохију је у допису 261 број 601-01-02/18-05 од 30 маја 2018. године навела, поред осталог, да је 2009. године формирана Радна група са задатком да утврди оправданост и услове под којима се обавља превоз ученика и запослених на Косову и Метохији, да ова категорија превоза спада у категорију хуманитарног превоза и да се константно спроводи контрола испуњености услова сваког појединачног превозника у услуге превоза. Канцеларија за Косово и Метохију је предложила да се и ове године спроведе преговарачки поступка са предузећима за које сматра да једина, у поменутим околностима, имају капацитет да обезбеде безбедан превоз ученика и запослених и то за партију 1 - СП КАВИМ РАШКА ад, Рашка; За партију 2 - ЈГСП «Приштина» са привременим седиштем у Грачаници; За партију 3 - СП «Космет превоз» д.о.о. Косовска Митровица; За партију 4 - СП «Колашин превоз» д.о.о. Зубин Поток; За партију 5 - Полет превоз д.о.о., Штрпце.  У прилогу Захтева достављени су, поред осталог и закључци и предлог мера Радне групе Министарства за Косово и Метохију из 2009. године и допис Канцеларије за Косово и Метохију, 261 рој 451-00-00149/19-17 од 22.05.2019.године у којем је, између осталог наведено да су напред поменута предузећа једина која имају капацитет да обезбеде безбедан превоз ученика и запослених на предметним подручјима, као и да се константно спроводи контрола испуњености услова сваког појединачног превозника и услуга превоза. Чланом 36. став 1. тачка 2) прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако, због техничких односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач. Ставом 2. прописано је да је наручилац дужан да, пре покретања преговарачког поступка из става 1. тачка 2) до 6) захтева од Управе мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа дужна да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2 овог члана, испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка и током испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења. Управа је размотрила наводе из Захтева и приложену документацију и утврдила да у конкретном случају постоје технички разлози због којих само одређени понуђачи могу да изврше предметну набавку. Како из дописа Канцеларије за Косово и Метохију, који је Министарство приложило уз Захтев произилази да су саобраћајна предузећа СП КАВИМ РАШКА ад, Рашка; ЈГСП «Приштина» са привременим седиштем у Грачаници; СП «Космет превоз» д.о.о. Косовска Митровица; - СП «Колашин превоз» д.о.о. Зубин Поток; - Полет превоз д.о.о., Штрпце једина која могу да обезбеде безбедан превоз ученика и запослених на подручјима наведеним у Захтеву, Управа је донела мишљење број 404-02-3132/2019-17 да је у питању набавка коју могу да изврше само одређени понуђачи те да је основана примена преговарачког поступка прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.
	Text8: Партија 1:Назив/пословно име: КАВИМ РАШКА, ПИБ: 101273844, Матични број: 07183020, Седиште: Рашка, Мислопољска, ббПартија 2:Назив/пословно име: ЈГСП ПРИШТИНА, ПИБ: 103755611, Матични број: 09017429, Седиште: Косовска ГрачаницаПартија 3:Назив/пословно име: СП  КОЛАШИН ПРЕВОЗ д.о.о. ПИБ: 104186105, Матични број: 20112492, Седиште: Зубин Поток, Газиводе ббПартија 4:Назив/пословно име: СП КОЛАШИН ПРЕВОЗ д.о.о. ПИБ: 104186105, Матични број: 20112492, Седиште: Зубин Поток, Газиводе ббПартија 5:Назив/пословно име: ПОЛЕТ ПРЕВОЗ д.о.о. ПИБ: 101262003, Матични број: 09338381, Седиште: Штрпце
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