
 

Датум: 03.06.2020.године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем понуда у поступку јавне набавке мале вредности „Услуге обезбеђења хотелског 

смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима 

,конгресима ,сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству“ 1.2.51/2020, 

Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

 

 

 

Питање 1: 

 

Поштоивани, 
 
Заинтересовани смо за учешће у јавној набавци бр.53/2020. 
Увидом у документацију смо уочили неправилност у потраживању доказа у члану 75.став 
4: 
"Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.75. ст. 1. 
тач. 5) Закона); 
- 
Важећа дозвола Лиценца за обављање послова организатора путовања , 
издата од стране надлежног органа, односно Регистратора туризма, на 
основу члана 51. Закона о туризму („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 
99/2011 др. закон, 93/2012, 84/2015)" 
 
 
Напомињемо да је од 01.01.2020 год на снагу ступио нови закон о туризму Сл.гласник РС 
бр бр.17/2019 којим су дефинисане нове дозволе за обављање делтаности ,односно 
лиценце . 
 
Сходно горе наведеном молим да се изврши промена у делу обавезних услова у члану 
75.став 4 ЗЈН у складу са новим законом . 

 

 
 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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Одговор:  

Мења се Услов из члана 75.став 1. тач.5) Закона и сада гласи: 

Важећа дозвола – Лиценца организатора туристичког путовања ( довољно категорије А20, а 

прихватљиве су и категорије А 25, А 35 или А40), издата од стране надлежног органа, 

односно Регистратора туризма у форми решења, у скалду са чланом 53. Закона о туризму 

(„Сл.гласник РС“ бр. 17/2019)  

 

Врши се измена конкурсне документације на странама 6, 7 и 14. 

 

Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

Понуђачи морају да прилагоде своје понуде наведеним променама у конкурсној 

документацији. Будући да се конкурсна документација мења 

на мање од 8 дана до истека рока за подношења понуда, крајњи рок за 

подношење и отварање понуда ће бити продужен и то на 10.06.2020. 

године до 11h, односно 11:30h 

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.51/2020 


