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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 16/15 - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ 
КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА 

ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр.16/15 – посредовање при куповини 
авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања, постављена 
су следећа питања понуђача: 

 

 
Питања: 
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Одговори: 
 
Питање бр.1 
 
Додатни услов наручиоца да понуђач буде члан Националне асоцијације туристичких 
агенција YUTA, је одређен у складу са чл.76 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС  
бр.124/2012, 14/15) у циљу што успешније реализације предмета јавне набавке, односно 
неопходности да закључи уговор са понуђачем чији је квалитет услуга на вишем (по 
могућности највишем) нивоу. Висок квалитет услуга је потребан из разлога што наручилац 
по природи посла који обавља, у непрекидном контакту са међународним организацијама 
на свим дестинацијама света. У поступку припреме конкурсне документације, у фази 
испитивања тржишта, наручилац је прибавио информације по којима је квалитет услуга 
потенцијалних понуђача сразмеран чланству, као и информације да је велики број 
туристичких организација члан YUTA. Из тог разлога овај, додатни услов није 
дискриминаторски.  
Уколико из неког разлога нисте члан ове асоцијације можете поднети заједничку понуду 
под условима предвиђеним на страни 18, тачки 5.6 конкурсне документације, а у складу са 
чл.81 ЗЈН. 
 
Питање бр.2 
 
На страни 21 конкурсне документације, под тачком 5.13 Критеријум за доделу уговора, 
брише се последњи став, односно брише се следећи текст: 
 
“Уколико две или више понуда имају исти рок важења понуде, уговор ће бити додељен 
оном понуђачу чија је понуда раније примљена од стране наручиоца.” 
 
 
Питање бр.3 
 
Рок важења понуде представља резервни елемент на основу којег ће се рангирати понуде 
само у случају да претходно две или више понуда имају исту цену и исти рок плаћања. 
Наручилац је конкурсном документацијом прописао минимални рок важења понуда (60 
дана), а нема ограничења по питању максималног рока важења понуда, па остаје на 
понуђачу да сам дефинише тај рок. 
                                                                                                      
                                                                                                        
      

   За Комисију за јавну набавку 
 
 
                                                                                                     Илић Бранислава, дипл.прав. 
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