
СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА  
Тиршова 3 

Број: ЈНМВ 2/2016/05 

Београд 

14.03.2016. године 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Поштовани, 

У складу са ЗЈН достављамо Вам одговоре на питања једног од понуђача везаних за 

Јавну набавку услуга – Услуга аутобуског превоза спортиста, број: ЈНМВ 2/2016, од стране 

наручиоца Спортског савеза Београда 

 

А) ПИТАЊA  

 

1) Обзиром да образац 4. садржи списак од укупно 201 вожње која треба да се одради, 

а нису дефинисани датуми (термини) превоза. Да ли може доћи до преклапања 

термина?  

2) Ако може доћи до преклапања термина, да ли наручилац може да се изјасни о броју 

потребних минибусева са 19 места који су неопходни да се на адекватан начин 

одраде све вожње?  

3) Уколико један минибус са 19 места задовољава потребе, да ли наручилац може то 

писмено да потврди? Да, минибус од 19 места задовољава потребе превоза екипе. 

4) Зна ли се који је максимални број вожњи у једном дану, тј који је максимални број 

минибусева који може бити ангажован у једном дану?  

5) Молимо вас да доставите календар ангазовања наведених вожњи. Ако датуми нису 

специфицирани, образац структуре цена са понављанима елемената нема смисла. 

Из наведеног се, теоретски, мозе десити да се оцекује 201 возња у једном дану, сто 

ни један превозник у Србији немозе превести. У документацији није наведено 

никакво временско ограницење, од када, до када и сл. 

 

Б) ОДГОВОРИ 

 

1) Да, може доћи до преклапања. 

2) По информацијама са којима тренутно располажемо, највише ће 5 минибусева 

бити потребно у једном моменту, али Вас свакако организатор обавештава о 

коначном броју најкасније 7 дана пре ангажмана.  

3) Да, минибус од 19 места задовољава потребе превоза екипе 

4) По информацијама са којима тренутно располажемо, највише ће 5 минибусева 

бити потребно у једном дану, али Вас свакако организатор обавештава о коначном 

броју потребних возила најкасније 7 дана пре ангажмана. 

5) Имајући у виду систем такмичења школског спорта и саму организацију истих, 

немогуће је унапред прецизирати тачан датум ангажовања превозника, а самим 

тим ни број потребних возила, једино Вам можемо одговорити да у датом моменту 

неће требати више од 5 минибусева и 5 аутобуса. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

         Славен Радонић 


