
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: 

 

Поштовани, у складу са чланом 63. став 2. и чланом 149. став 3. Закона о јавним 

набавкама указујемо Вам на следеће недостатке и неправилности које садржи 

конкурсна документација у поступку за јавну набавку услуге обезбеђења авио-

карата за службена путовања у иностранство. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

У оквиру пословног капацитета захтевате да је понуђач члан Националне 

асоцијације туриситчких агенција (YUTA).  

Наведени услов није у складу са чланом 76. ст. 2. и 6. Закона о јавним 

набавкама.Чланом 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да наручилац у конкурсној документацији 

одређује додатне услове за учешће  у  поступку  јавне  набавке  у  погледу  

финансијског,  пословног,  техничког  и кадровског капацитета увек када је то 

потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Оваквим  дефинисањем  

додатних  услова  долази  се  до  основног  смисла  прописивања додатних 

услова, а то је да се исти траже само када су заиста неопходни за реализацију 

јавне набавке. Јасно нам је да додатне услове наручиоци одређују са циљем да у 

поступку учествују понуђачи који су за то квалификовани и способни, али у овом 

поступку то није случај. Указујемо Вам и на члан 10. став 1. Закона о јавним 

набавкама који гласи: 

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

конкуренцију.“ 

Молимо Вас за следећи одговор: 

Да ли сматрате да ми као понуђач не можемо да извршимо ову јавну набавку, 

односно не можемо да пружимо услуге које су предмет набавке уколико нисмо 

члан нити једног удружења? 

Молимо Вас да на Порталу јавних набавки извршите увид у конкурсне 

документације других понуђача који су спроводили поступак јавне набавке 

предметних услуга. Увидом можете да утврдите да овај додатни услов, као 

дискриминаторски, није део нити једне конкурсне документације. Такође можете 

да утврдите да су наручиоци који су и предвидели овај услов, на захтев понуђача 

исти и уклањали свесни последица. 

 Oвим желимо да Вам скренемо пажњу да је YUTA удружење на добровољној 

основи, као и да постоје друга слична удружења и да чланство у и било ком 

добровољном удружењу није законски услов за обављање делатности путничких 

агенција. 



Из напред наведеног, сматрамо да је предвиђање додатног услова да је агенција 

чланица YUTA-e нелогично и дискриминишуће,  те Вас молимо да овај додатни 

услов избришете из конкурсне документације.   

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

Као критеријум за доделу уговора одлучили сте се за економски најповољнију 

понуду са следећим пондерима: 

1. Проценат провизије (80 пондера) 

2. Понуђено време потребно за реализацију услуге  

Да ли провизија може бити изражена са више од две децимале тако да она буде 

прихватљива? 

 

ПИТАЊЕ 3: 

 

Сугеришемо Вам на основу искуства са претходних тендра да изразите најкраће 

време за реализацију услуге да се не би десило да агенције нуде нереалне 

рокове попут секунд, наносекунд и слично. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

 

Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену  и исти рок плаћања, 

биће изабрана понуда понуђача са дужим роком важења понуде. Такође Вам и 

код овог резервног критеријума сугеришемо да дефинишете горњу границу да 

се не би десило да агенције исказују рок важења понуде од 1000000 дана, 

бесконачно и слично. 

 

 

ОДГОВОР 1,2,3,4: 

Одговори на наведена питања ће се дати кроз измену Конкурсне документације, 

која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни 

наручиоца.  

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 

Објашњење број: 2                                                           Комисија за јавне набавке  

Датум: 18.08.2016. г. 


