
OШ  “ Јпван Дучић“ Петрпварадин 
Прерадпвићева 6 
Дел.брпј:01-407 
06.03.2020.г. 
 
Предмет: Одгпвпри на питаоа  пптенцијалнпг ппнуђача  упућена путем електрпнске ппште ( 
меила) дана 03.03.2020г. за јавну набавку  птвпрени ппступак услуга прганизације и реализације 
екскурзија ЈНОП3/2020.г. 
Дана 03.03..2020.г. пптенцијални ппнуђач је упутип путем електрпнске ппште  питаоа везана за 
јавну набавку птвпрени ппступак услуга прганизације и реализације екскурзија ЈНОП 3/2020 
 
 
ПИТАЊЕ: 
 
PITANJE 1.Da li jednodnevne i dvodnevne izlete mozemo planirati i radnim, 

nastavnim danima, a ne samo subotama ili nedeljama? 

 

PITANJE 2.U dokumentaciji je navedeno: 

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банјке да ће 

му издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

обавезујућег карактера за банку. 

Pitanje: 

Prema  informaciji  iz  Banca  Intesa,PISMO  O  NAMERAMA  BANKE, kosta 

turisticku agenciju kao ponudjaca 10.000 dinara, po partiji. 

Kako u dokumentaciji ima 10 razlicitih partija, ponudjac bi trebalo 

da u startu ima trosak 10 x 10.000 dinara = 100.000 dinara, i to 

nepovratno, posto nije sigurno da ce posao i dobiti. 

 

Smatramo da je ovo nepotreban trosak, posto je vec navedeno da 

ponudjac koji dobije posao je u obavezi da dostavi bankarsku 

garanciju za povracaj avansnog placanja.... 

 

Molim vas da razmislite o predlogu da ovaj uslov, 

PISMO O NAMERAMA BANKE, izbacite iz konkursne dokumentacije. 

 

U konkursu u OS Zarko Zrenjanin iz Novog Sada su uvazili ovu sugestiju. 

 

PITANJE 3. 

U partiji br 3, stoji poseta 

 

Етно кућа, гостинска кућа, кућа на обали и пекарски музеј; 

Уз помоћ водича и аниматора,упознавање са домаћим животињама, јахање коња и 

магараца, вожња трактором, 

израда ручних радова различитим техникама, занимљиви квизови; посета 

пекарском и етно - музеју и језеру; 

 

MOLIM da precizirate o kojem mestu se radi, gde je etno kuca, pekarski 

muzej, jezero... 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Схпднп пдредбама члана 63 став 2  Закпна п јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/2012,14/15 и 
68/15)  дпстављамп Вам у Закпнскпм рпку  пдгпвпре на ппстављена питаоа  
Oдгпвпр на питаое бр. 1: Не, екскурзије( билп једнпдневне или двпдневне) реализпваће  се самп 
субптпм и недељпм. 
Одгпвпр на питаое бр.2 
У складу са  дпстављеним захтевпм  за дпдатна ппјашоеоа  Наручилац ће извршити измену  
кпнкурсне дпкументације 
 

На  страни 22     одељак V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

ставка .10 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА   u делу 3 Повраћај 

авансног плаћања    брише се  наслов одељка      3. Повраћај авансног плаћања   и следећи 

текст: 

“Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банке да ће му 

издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за 

банку. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме садржати податак 

да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Код закључења уговора изабрани понуђач прилазе банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања, која ће бити са клаузулама-безусловна, платива на први позив на износ 

од 100% од уговорене вредности са пдв, са роком важења најкраће 30 дана дужим од 

уговореног рока за извршење путовања. Наручилац ће након достављања банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања, на рачун извршиоца услуге уплатити 100% 

уговорене вредности  у једнаким месечним ратама, почев од истог месеца у односу на 

закључење уговора па све до 10 дана пре реализације путовања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове заисплату, краће рокове, 

мање износе од тражених. 

. Наручилац ће банкарску гаранцију вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев 

понуђача.“ 

Одговор на питање бр. 3 

Објављен је одговор на постављено питање и извршена измена конкурсне документације  

поводом истог. 
 
 
 
                                                                   Кпмисија за  јавну набавку ЈНОП 3/2020 


