
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке услуга: - Услуге обезбеђења 

авио карата за службена путовања запослених у иностранство,  редни број набавке М-

37/16, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Молим Вас да нам дате додатна појашњење за следеће позиције: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Поштовани, 

Пошто у конкурсној документацији тражите да понуђачи буду чланови YUTA, онда би 

требало да обратите пажњу на неке одредбе које су овим путем нарушене:  

Начело обезбеђивања конкуренције  

Члан 10. 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију. 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било 

којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација  и критеријума. 

 Начело једнакости понуђача 

Члан 12. 

Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак 

положај свим понуђачима. 

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 

предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би 

произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач. 

Пре свега, чланство у некој организацији је добровољна ствар појединца или групе, а 

осим тога, поред YUTA  у Србији постоје још два равноправна и пуноправна удружења 

(ATAS I ANTAS). 

Такође, по закону о туризму, чланство у YUTA није обавезно и не утиче на добијање 

лиценци неопходне да би једна туристичка агенција могла да послује. 

Тражимо да се овај услов обрише или да се дода да агенција може бити чланица и 

неког другог пуноправног удружења. 

 

ОДГОВОР 1: 

 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће 

бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 

 

 

Објашњење број: 1                                                          Комисија за јавне набавке 

 Датум: 18.08.2016. г. 

 

 
 

 


