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Б е о г р а д 
 

 

На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12, 

14/15 и 68/15),  

 

Спортски ауто и картинг савез Србије 

Радослaва Грујића 23, Београд 
 

Објављује и доставља  

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1 

Дешурство лекарске екипе,  ЈН МВ 7а/2020 

 

Питањe: 

 

Користећи електронску пошту као 

легитимно средство комуникације у 

поступцима јавних набавки, желели 

бисмо да Вам поставимо следећа питања у 

вези са поступком јавне набавке мале 

вредности број ЈН МВ 7А/2020- лекарске 

услуге- дежурство за време трка: 

 

1.      Конкурсном документацијом навели 

сте места одржавања трка, а између 

осталог, и места која се налазе изван 

територије Републике Србије (Залужани 

и Гробник). Молимо Вас за додатно 

појашњење конкурсне документације, 

односно да ли наведена места 

означавају само места на којим ће се 

обављати трке, или и понуђачи имају 

обавезу дежурстава на наведеним 

местима која се налазе изван 

територије Републике Србије? Уколико и 

понуђачи имају обавезу дежурстава на 

наведеним местима, указали бисмо Вам да 

здравствене установе могу пружати 

услуге само на територији државе на 

којој су основане. Наведеним захтевом 

онемогућено је учешће понуђачима из 

Републике Србије, што је у супротности 

са одредбама законске регулативе 

Републике Србије а које се примењују на 

предметну јавну набавку (с обзиром да 

наручилац има седиште у Републици 

Србији). Имајући у виду горе наведено 

ограничење али узевши у обзир и 



потребу наручиоца да дефинише места 

извршења услуга и изван Републике 

Србије, молимо Вас да предметну јавну 

набавку поделите по партијама (партија 

1- дежурства у Републици Србији; партија 

2- дежурства изван Републике Србије), и 

тиме омогућите учешће свим 

заинтересованим понуђачима у 

предметном поступку (уколико сте 

предвидели да се дежурства обављају на 

тим локацијама). 

 

2.        Имајући у виду да у склопу 

додатних услова захтевате да понуђач 

располаже са минимум 6 опремљених 

санитетских возила, да ли ће понуђачи 

бити у обавези да на дежурствима 

обезбеде увек свих 6 возила/екипа? 

 

Одговор:  

 

У тексту је техничком грешком наведено Залужани 

и Гробник. Такмичења која организује наручилац су, по природи ствари и 

јерисдикцији, ИСКЉУЧИВО на територији Републике Србије.  

 

Број екипа која ће бити ангажована ће зависити од процене ризика, дужине стазе,а 

такође имамо и програме када ће истог дана бити и више од једне трке на различитим 

локацијама, те је наша процена о техничком и кадровском капацитету била условљена 

тим чињеницама и остајемо у свему при захтеваним капацитетима. 
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