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Омладински савез удружењe  

„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ 

Народног фронта 35 

Нови Сад 

Датум: 06.04.2017. године 

Број: 97/2017 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у поступку ЈНМВ: 02/2017 

 

У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), благовремено објављујемо одговоре на 

постављено питање на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и на 

интернет страни наручиоца (www.opens2019.rs). 

 

Поштовани, 

 

Захваљујемо на интересовању за учешће у поступку јавне набавке Наручиоца 

ОПЕНС, и овим путем појашњавамо конкурсну документацију. 

 

Наиме, додатне услове за учешће у предметној јавној набавци, Наручилац је 

одредио у складу са чл. 76 Закона о јавним набавкама, у складу са 

специфичностима предмета јавне набавке, а тако да не дискриминишу понуђаче 

и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Предметна јавна набавка је 

формулисана тако да је захтев према добављачу поред штампања промотивног 

материјала за потребе наручиоца и брендирање рекламног простора. 

 

Наручилац, ОПЕНС, је организација која управља Програмом „Управљање 

пројектом Омладинска престоница Европе Нови Сад 2019“, која, између осталог, 

има обавезу спровођења низа програмских активности (догађаји, 

манифестације..) у којем учествује велики број чинилаца, из јавног и цивилног 

сектора из Србије и иностранства, као и делегата Савета Европе И Европске 

комисије, те је неопходно да добављач са којим наручилац закључи уговор о јавној 

набавци, буде способан да налоге изврши стручно, квалитетно и у кратким 

роковима. Током 2017. године у плану је организовање: 3 OPEN DAY-а, 

Међународни дан младих, OPENS YOUTH FAIR, OPENS ZONA на EXIT фестивалу, 

oрганизовање четири домаће и пет међународних конференција. Планирано је 

да Градоначелник Новог Сада узме учешће на једном међународном догађају у 

Бриселу. Очекује се да ће укупан број посетилаца догађаја и манифестација 

бити око 100.000. 

С тим у вези, кадровски капацитети понуђача су оправдани, са аспекта да је 

Наручилац заинтересован да се уговор о јавној набавци изврши стручно и 

квалитетно, у кратким роковима, имајући у виду да су рокови за извршење 

Уговора често јако кратки, из разлога који нису на страни самог Наручиоца.  

Наиме, поред горе поменутих манифестација и догађаја на недељном нивоу 

планирано је одржање догађаја локалног карактера за које имамо потребу да 

штампамо материјале. Промотивни материјал се израђује за сваки догађај 

посебно, са различитим садржајем, спрам захтева тематике, партера, као и 

спонзора. 
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Посебно су значајни услови у погледу пословног капацитета, у циљу 

обезбеђивања поузданог пословног партнера, а посебно имајући у виду обавезу 

добављача да брендира рекламни простор Наручиоца, који подразумева, између 

осталог и постављање иштампаног промотивног материјала на висину до 7 

метара, брендирање бина за догађаје које се налазе на отвореном простору, 

лепљење фолије и постављање застава, те да је од изузетне важности како за 

саму безбедност запослених, тако и за безбедност посетиоца манифестација и 

догађаја које организује Наручилац, да су успостављени стандарди квалитета који 

доприносе општој безбедности, са једне стране, а са друге стране стручном и 

професионалном извршењу уговора. Стандард ИСО 14001 постављен је у складу 

са начелом јавних набавки из чл. 13. Закона о јавним набавкама и у складу са 

европским стандардима, које је неопходно поштовати током целог процеса 

реализације Програма „Омладинска престоница Европе Нови Сад 2019“, због 

делегата из Савета Европе и Европске комисије који прате ток реализације 

пројекта на терену. 

 

Молимо Вас да приликом сачињавања понуде узмете у обзир и измене и допуне 

конкурсне документације ЈНМВ: 02/2017, које су објављене на порталу јавних 

набавки и нашој интернет страници. 

 

 

С поштовањем, 

 

 

ОПЕНС Нови Сад 

 

 

 

 

 


