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Tуристичка организација Града Новог Сада 

ДЕЛ. БРОЈ: JНМВ 01/17-446 

РЕД.БРОЈ ЈН: 01/17 

ДАНА: 06.02.2017 године  

Нови Сад, Трг Слободе 3 

 

 

Одговор на питања понуђача 

 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање понуђача за ЈНМВ 01/17: 

 

 Питањa: 

 

Poštovani, 

 
molim Vas za pojašnjenje u vezi JNMV 01/2017 gde ste na strani 4 konkursne 

dokumentacije u napomeni naveli da su najčešće destinacije, između ostalih,  
Kragujevac, Niš, Kruševac i Zlatibor što je na vremenskoj udaljenosti od Novog 

Sada kao polazne destinacije oko 3 sata. Predviđeno je da se u obrascu ponude 
kao referentna vrednost posmatra kilometar, što smatramo nedevoljnim i 

predlažemo da se konkursna dokumentacija dopuni sa parametrima kao što su 
i auto-dan koji bi obuhvatio i vreme ako vozilo prenoći zbog potrebe naručioca 

za više dana predstavljanja na manifestacijama. 
 

Da li je popunjena Izjava na strani 8 dokumentacije dovoljana ili treba prilagati 

i kopirane saobraćajne dozvole od vozila i ugovore od vozača? 
 

Одговор: 

 

Одговор на прво питање: 

Поштовани, 

 

На страни 4 конкурсне документације пише у напомени: Наручилац ће предметне услуге 

користити за превоз запослених, представнике туристичке привреде Града Новог Сада и 

промо материјала на сајмове и друге догађаје на којима учествује Туристичка организација 

Града Новог Сада који се по правилу реализују у једном дану, тако да услуга превоза 

подразумева да се Наручилац превезе на жељене дестинације, чекање , и врати на 

полазну дестинацију истог дана када је и започео путовање. Сви зависни припадајући 

трошкови морају бити укалкулисани у понуђену цену. На основу претходног превоз се 

организује у једном дану, тако да нема потребе да возило преноћи. 
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Одговор на друго питање: 

На страни 7 конкурсне документације у делу УПУСТВО КАКО СЕ ДОЗАКУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА у првом пасусу пише: У складу са чланом 77.став 4.Закона о 

јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1.тачка 1), 2), 4) 

Закона о јавним набавкама и додатних услова наведених у Конкурсној 

документацији , доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује услове утврђене Законом о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне 

докуметнције је Образац наведене изјаве, који понуђач треба да попуни, потпише и овери 

печатом. Тако да Вам је довољно да потпишете Изјаву којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује услове утврђене Законом о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 


