
 

 

 
 

Брпј:   020-30-5/7-1 

Датум:   14.01.2020. гпдине 

 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале вреднпсти услуга  

Услуга превпза, редни брпј набавке: ЈНМВ 5/20 

 

 

Наручилац је дана 13.01.2020. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске ппште, 
примип Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну 
набавку мале вреднпсти услуга – Услуга превпза, редни брпј набавке: ЈНМВ 5/20, у пквиру кпг је 
траженп ппјашоеое. 

 
Питаое гласи: 
            „Ппштпвани, 
мплимп Вас за ппјашоеое у вези јавне набавке бр. ЈНМВ 5/20 Партија 1 - Стручна екскурзија 
 
У дпкументацији се навпди да ''Наручилац oрганизује једнoдневне пoсете ученика oснoвних и средоих 
шкoла кoје нису на теритoрији Нoвoг Сада (шкoле су на теритoрији Вoјвoдине) Технoлпшкoм факултету. 
Пoнуђач се oбавезује да oрганизује превoз деце у складу са важећим прoписима, из места где се налази 
шкoла чији се ученици дoвoзе у пoсету кoју oрганизује Наручилац у Нoви Сад, са пoвраткoм у местo 
пријема путника. Oбрачун предметне услуге вршиће се пo пређенoм путу, рачунајући oд места 
пријема путника дo пoвратка путника у местo пријема.   
 
Какп се пбрачун превпза прави пд места пријема путника (а местп путника мпже бити на различитпј 
удаљенпсти пд седишта превпзника), битна нам је инфпрмација пд кпјих се све места у Впјвпдини мпже 
пчекивати да ће се пбављати превпз и да ли се пвакве впжое у свему прганизују према правилнику п 
начину пбављаоа прганизпванпг превпза деце.'' 
 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 14.01.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпр глaси:  

Организација једнпдневних ппсета ученика пснпвних и средоих шкпла кпје нису на теритприји 
Нпвпг Сада пднпси се махпм на места кпја имају средое шкпле, кап штп су Субптица, Спмбпр, Руски 
Крстур, Сремска Митрпвица, Вршац итд. 

Свакакп, све пве впжое мпрају бити прганизпване у свему према Правилнику п начину 
пбављаоа прганизпванпг превпза деце („Службени гласник РС“, бр. 52 од 22. јула 2019, 61 од 29. 

августа 2019. године). 



 

 

                Наручилац ће у складу са пвим Дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити кпнкурсну 
дпкументацију.  

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на Ппрталу 
јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


