
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:
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	Text7: Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 2002. године обезбеђује превоз ученика и наставника на територији АП Косово и Метохија, у оквиру програма подршке реализацији процеса наставе (основно и средње образовање).2009. године је тадашње Министарство за Косово и Метохију формирало Радну групу са задатком да утврди оправданост и услове под којима се обавља превоз ученика и запослених на Косову и Метохији. На основу анализе стања на терену Радна група је донела Одлуку са списком превозника који располажу неопходним капацитетима и испуњавају услове потребне за обављање саобраћаја на територији која је под привременим управљањем међународних снага која је достављена и Министру просвете где се такође констатује да су дата предузећа једина способна да врше ванлинијски превоз ученика и запослених у датим околностима на територији АП Косово и Метохија што потврђује и допис Канцеларије за Косово и Метохију број 344-01-04-1/16-05 од 15.08.2016. године.Превоз ученика и запослених у основним и средњим школама на територији АП Косово и Метохија се одвија без прекида, и поред бројних покушаја привремених косовских институција да на све начине прекину овај вид комуникације неалбанског становништва са школама под управом Републике Србије на територији АП Косово и Метохија, поред осталог и захваљујући чињеници да ови превозници поседују све прописане лиценце за обављање линијског и ванлинијског превоза у друмском саобраћају на овој територији. Канцеларија за Косово и Метохију константно прати и контролише испуњеност услова сваког појединачног превозника. Имајући у виду чињеницу да се саобраћај на територији АП КиМ одвија у специфичним безбедносно-политичким условима у којима је од посебног значаја осигурати безбедан превоз деце, Министарство се обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда. Управа за јавне набавке је дана 25.08.2016. дала мишљње да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН за јавну набавку услуге превоза ученика и запослених на територији АП Косово и Метохија.
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