
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 

 

Питање 1:  Да ли предузеће Космет Превоз ДОО из Косовске Митровице може да 

учествује у поменутој јавној набавци или не с обзиром да је поменуто предузеће било на 

списку способних предузећа за обављање поменутог превоза за партију 3? 

Одговор: Дописом Канцеларије за Косово и Метохију број: 451-00-00149/19-07 од 

22.05.2019. године, која прописује која предузећа испуњавају услове за учешће у 

предметном поступку јавне набавке, Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

достављен је списак саобраћајних предузећа која се позвају у преговарачки поступак, за 

свих пет појединачних партија. Саобраћајно предузеће "Космет Превоз" д.о.о. се не налази 

на том списку. 

СП "Космет Превоз" д.о.о. из Косовске Митровице, које је протеклих година обављало 

превоз ученика и запослених у основним и средњим школама на релацијама Лешак - 

Косовска Митровица и Бањска - Косовска Митровица (Партија 3), још прошле године је 

имало проблема у свом раду услед блокираног рачуна, протеста запослених, немогућности 

директора да приступи просторијама предузећа итд. Из тог разлога је Канцеларија за 

Косово и Метохију обавестила Министарство просвете, науке и технолошког развоја да то 

предузеће није у могућности да одговори захтевима поменутог посла. Нажалост, ни ове 

године ситуација у том предузећу није много боља. Рачун предузећа је у блокади за 

17.878.462,13 динара, што се може проверити на сајту НБС. У наставку је printscreen 

странице НБС на којој се могу видети подаци о блокади: 

 



Саобраћајно предузеће "Космет Превоз" д.о.о. се не налази на том списку јер тренутно не 

испуњава услове за обављање услуге превоза ученика и запослених у основним и средњим 

школама на АП КиМ. 

 

Питање 2: Који су то течхнички разлози који неко предузеће сврставају у категорију 

способних предузећа за обављање поменутог превоза? 

Одговор: О томе која предузећа су способна да пружају услуге превоза ученика и 

запослених на територији АП Косово и Метохија мишљење даје Канцеларија за Косово и 

Метохију, као државни орган надлежан за праћење свеукупне политичко-безбедоносне 

ситуације на поменутој територији. Имајући у виду осетљивост социјалне групе за чије 

потребе се предметна јавна набавка спроводи (малолетна лица, ученици основних и 

средњих школа), критеријуми које саобраћајна предузећа морају испунити су стабилност у 

пословању (одсуство штрајкова запослених, евентуалних протеста и сл.), непостојање 

блокада пословног рачуна, јасно дефинисана власничка структура итд. 

Поред тога, сваки простор на којем се овај превоз одвија има своје специфичности. 

Специфични су сложени и отежани услови у којем се он обавља. Те специфичности се 

огледају у општој политичко-безбедоносној ситуацији (објекти у албанском окружењу, 

каменовање аутобуса, национална нетрпељивост) конфигурацији терена (равничарски 

простори у енклавама Метохије и брдско-планински у Гори, Штрпцу и Косовском 

поморављу), врсти путева, односа паралелних структура локалних власти како према 

становништву, тако и према превозницима и према просветним институцијама у којима 

школују децу, а које они не признају. 

Саобраћајно предузеће које обавља овај превоз на одређеним релацијама мора да буде 

способно и да има капацитете и искуства да у датом моменту реагује, да превоз ученика 

не трпи, да њихова безбедност буде на највишем могућем нивоу. 

Канцеларија за Косово и Метохију дајући препоруке која СП треба позвати да учествују у 

преговарачком поступку покушава да сагледа све сегменте ситуације на терену и да, у 

складу са својим овлашћењима регулисаним Уредбом о Канцеларији за Косово и 

Метохију ("Сл. гласник РС" бр. 75/12, 123/12 и 100/13) допринесе континуитету превоза 

ученика који је на АП КиМ предуслов рада васпитно-образовног система. 

На првом месту је безбедност ученика, поверење родитеља, опстанак породица на овим 

просторима. Свесни свега напред наведеног, сматрамо да се овом питању треба 

приступити крајње обазриво и савесно. 

 

Питање 3: Шта је са поштовањем члана 17 став 1 Правилника о обавеyним елемнтима 

конкурсне документације ЈН? 

Одговор: Члан 17. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова прописује којим 

доказима правно лице као понуђач или подносилац пријаве испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке. Наручилац је у предметном поступку јавне набавке 

поступио у складу са одредбама Члан 17. став 1. наведеног Правилника. 


