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БРОЈ:ЈНМВ-2/01-206-8  Знак:ЉЉР 

ДАНА: 23.03.2018.  Веза:ЈНМВ-2/01 

  
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке мале вредности услуге 

посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, 
долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији 
програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206  

 
 
Комисија за јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу 
чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у 
реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206, припремила је следеће одговоре на 
постављена питања: 
 
питање 1: 
С обзиром да сте навели да тражите да се искаже цена за авио карте и хотелски сместај а да 
притом нисте дефинисали тачан термин путовања, молим Вас да нам образложите како да 
формирамо цену? Цена авио карте и хотеслког смештаја промењљива је категорија и зависи од 
траженог термина. 
 
одговор 1:  
Ценe авио карата и хотеслког смештаја формирају се на дан дефинисања понуде. 
 
питање 2: 
Што се тиче додатног услова, молим Вас да нас обавестите како се доказује услов кадровског 
капацитета за запослене оспособљене за рад на резервацији хотела кроз хотелски резервациони 
систем. Према нашем сазнању такав сартификат не постоји. 
 
одговор 2:  
Према нашем досадашњем нашем искуству и искуству других наручилаца, у набавци услуга које су 
предмет ове набавке, овакви сертификати постоје. У конкурсној документацији навели смо да се 
додатни услови доказују достављањем сертификата, дипломе или потврда о завршеној обуци. 
Уколико понуђачи не поседују ништа од наведених доказа испуњеност овог додатног услова може се 
доказати и достављањем Изјаве, дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, од 
стране одговорног лица понуђача, да су најмање три запослена или на други начин радно 
ангажована лица, оспособљена за рад на резервацији хотела кроз хотелски резервациони систем, 
(уз навођење имена и презимена запослених). 
 
питање 3: 
Доказ о чланству  у Националној асоцијацији туристичких агенција- да ли је довољно да доставимо  
потврда о пуноправном чланству или је неоходан уговор, с обзиром да смо ми чланице YUTA-е  
више од 30 година. ? 
  
одговор 3:  
Доказ о чланству  у Националној асоцијацији туристичких агенција може се доказати и достављањем  
потврде о пуноправном чланству YUTA-е. 
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