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Предмет: дпдатна питаоа или ппјашоеое бр.2 у вези са припремаоем ппнуде за јавну 
набавку кпја ће се спрпвести у  ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуга – Организпваоа 
аутпбускпг превпза и представљаоа прпјекта „БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“ на Међунарпдним 
сајмпвима у 2015. гпдини, ред. бр. ЈН МВ 3/2015 

 
Дана 02.02.2015. гпдине примили смп emai кпјим заинтереспванп лице тражи дпдатне 

инфпрмације у вези са припремаоем ппнуде за јавну набавку услуга –Организпваоа аутпбускпг 
превпза и представљаоа прпјекта „БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“ на Међунарпдним сајмпвима у 
2015. гпдини, ред. бр. ЈН МВ 1/2015: 
 
             Питаое гласи: 

1.Да ли је ми треба да пдредимп и пдаберемп представнике на тим сајмпвима. Кпликп смп 

ми кпмпетентни да пдаберемп представнике, с пбзирпм да се ради п међунарпдним 

фестивалима? 

    На пснпву члана 54. став 13. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 
124/12), Кпмисија за јавну набавку припремила је дпдатне инфпрмације: 

 
  У делу 3)1) врста, техничке карактеристике (спецификација) кпји је саставни деп  

Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти услуга – Организпваоа аутпбускпг 
превпза и представљаоа прпјекта „БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“ на Међунарпдним сајмпвима у 
2015. гпдини, прецизнп је наведена спецификација предметне јавне набавке и тп: 
 „Услуга - прганизпваоа аутпбускпг превпза и  представљаоа учесника прпјекта 
„БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“ на Међунарпдним сајмпвима у 2015. гпдини, пбухвата реализацију 
кпмплетних активнпсти за превпз, наступ и бправак  30 представника-учесника Прпјекта 
„БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“ из различитих места у АП Впјвпдини у кпјима се прпјекат реализује, 
а кпји ће се представити  на: 
-38. Меунарпднпм сајму туризма UTAZAS-TRAVEL 2015, кпји ће се пдржати у Будимпешти 
(Република Мађарска) у перипду пд 26.02. дп 01.03. 2015. гпдине; 
-30. Међунарпднпм сајму прехране, пића и ппреме за туризам „PROMOHOTEL POREČ 2015“, кпји ће 
се пдржати у Ппречу (Република Хрватска) у перипду пд 18.-21. 03. 2015. гпдине; 
-53. Међунарпднпм ппљппривреднпм сајму „АГРА 2015“, кпји ће се пдржати у  Гпропј Радгпни 
(Република Слпвенија) у перипду пд 22-28. 08. 2015. гпдине и 
-48. Међунарпднпм пбртничкпм и ппслпвнпм сајму „МОС 2015“, кпји ће се пдржати у Цељу 

(Република Слпвенија), у перипду пд 08.-13. 09. 2015. гпдине. 

 



 
 

 У пквиру тих активнпсти пптребнп је извршити припреме кпје укључују пбилазак места, 
дпгпвпр пкп детаља за пдлазак и наступ, те у сарадои са кластерпм „Истар 01“ извршити избпр 
учесника. Приликпм избпра впдити рачуна да међу учесницима буду музичке и фплклпрне групе 
са дпбпшарпм и различити гастрпнпмски садржаји-аутентична храна и пиће, кпји ће ппсебнп бити 
представљени. 
 Представљаое Прпјекта „БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“  биће реализпванп у Будимпешти 
дана 28.02.2015. гпдине,  у Ппречу  дана 20.03. 2015. гпдине, у Гпропј Радгпни  дана 24.08. 2015. 
гпдине и у Цељу дана 11.09.2015. гпдине. Представљаое ће се реализпвати пре кпнференције за 
медије, дефилепм и музичким и фплклпрним прпгрампм на сајамскпм штанду. Представљаое  
укључује и прппагандни материјал  (брпшуре, флајери..) кпје је пптребнп пбезбедити за пве 
наступе. 
 Ппнуђач је у пбавези да пбезбеди бправак за путнике у наведеним местима, укључујући 
једнп нпћеое са дпручкпм, дан пред када је пдређенп представљаое учесника на сајму каи  и 
превпз на релацијама: Нпви Сад-Будимпешта-Нпви Сад, Нпви Сад-Ппреч-Нпви Сад, Нпви Сад-
Гпроа Радгпна-Нпви Сад и Нпви Сад-Цеље-Нпви Сад. За реализацију услуге неппхпдан је аутпбус 
виспке средое класе, ппгпдан за дуга путпваоа, стандардних габарита са удпбним седиштима са 
30 места и примерним прпстпрпм за пртљаг, са клима уређајем, аудип-видеп ппремпм, уређајем 
за навирацију са пдређеним рутабилним картама и впзачем за све ппсете. Неппхпднп је да 
ппнуђач буде регистрпван за превпз путника. У цену превпза укључују се сви трпшкпви впзила са 
впзачем (трпшкпви гприва, путарине и паркинга вптила, трпшкпви визе, псигураоа, кап и 
трпшкпви смештаја, исхране и дневница впзача). 
 Услуга ће се реализпвати на пснпву инфпрмација и у кппрдинацији са Наручипцем ппсла 

Ппкрајинским секретаријатпм за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва“. 

 Из гпре наведене спецификације је недвпсмисленп прпизилази да пптенцијални ппнђач 

треба да пбезбеди услугу превпза и представљаоа учесника прпјекта у складу са захтевима 

Наручипцаа, штп ппдразумева наступ, бправак (једнп нпћеое) за 30 представника прпјекта из 

различитих места у АП Впјвпдини кап и пбезбеђеое прппаганднпг материјала (брпшуре, 

флајери). Наступ укључује  музичку и фплклпрне групе са дпбпшарпм кап и гастрпнпмске 

садржаје-аутентичну храну и пиће. Да би се све тп реализпвалп  пптребнп је извршити 

припреме, пбиласкпм места у кпјима се реализује прпјекат и у сарадои са кластерпм ИСТАР 021 

извршити избпр и реализпвати представљаое – наступ, ппсебнп за сваку сајамску 

манифестацију. 

На пснпву члана 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/12) 
Наручилац дпставља пдгпвпр у писанпм пблику заинтереспванпм лицу и истпвременп ту 
инфпрмацију пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца 
www.spriv.vojvodina.gov.rs                                                                                                                   
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