
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
21000  Нови СадБулевар Михајла Пупина 22  

ред. бр. ЈНMВ 1.2.7/2019 

1 od 1 
 

 
 

Наручилац: 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА 
 
Комисија за јавну набавку: 

Број: ................................. 27-4/4-2019 

Датум:....................02.08.2019.године 

Нови Сад 

 
 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДA ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА  27-4/4-2019 од  02.08.2019.године 
 
припремила је 

ОДГОВОР  ЗА: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1  

 
у вези конкурсне документације за јавну набавку ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  услуге- Услуге 

туристичке агенције за пут у иностранство 
 ред.број ЈНMВ 1.2.7/2019 

БРОЈ  КД: 27-4/6-2019 од  08.08.2019.године 

 
Предмет:  Појашњење за јавну набавку за јавну набавку услуге- Услуге туристичке 
агенције за пут у иностранство, ред.број ЈНMВ 1.2.7/2019 
            Дана 16.08.2019. године примили смо е-mailом допис  којим заинтересовано лице 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге- Услуге 
туристичке агенције за пут у иностранство 
 ред.број ЈНMВ 1.2.7/2019, у оквиру којег је постављено питање  

Poštovani,  
Molimo Vas u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama da nam odgovorite na zahtev da li  možete 
referentni ugovor da bude i sa Ustanovama Obrazovanja. 
U skladu sa Zakonom o javnim nabvavkmaa molimo da nam odobrite i potvrdite prijem o našem  
zahtevu.. 

 
- Комисија је сагледала захтев заинтересованог понуђача и све  могућности за измену 

услова Пословног капацитета, које се могу дозволити и у којој мери.   
     

Одговор на Питање број 1:  
Референтни Уговори могу бити и са установама образовања. 

 
 Комисија ће извршити измену конкурсне документације и  у законом предвиђеном року 

изменењену конкурсну документацију и објавити на Порталу јавних набавки и Сајту Завода 
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) , објављује се на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници Наручиоца.             
Комисија: 

1. Вељко Новаковић,председник, 
2. Бранислав Крунић, члан 
3. Мирослав  Матић,члан                                                                                      

          председник комисије 
                                                                                                 ____________________ 

                         Вељко Новаковић 

Број: ................................. 27-4/17-2019 

Датум:.................... 16.08.2019.године 


