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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 понуде у поступку јавне набавке чији су предмет услугe агенције 
за посредовање при резервацији хотелског смештаја и при куповини авио карата, 
редни број јавне набавке О/3-2018, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о 
јавним набавкама, објављује одговор. 
 
Питање: „Пошто у документацији тражите да понуђачи буду чланови YUTA и то да 
буде један од резервних критеријума за доделу Уговора, 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. 

Коришћење техничких спецификација 

Члан 72. 

Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или 
стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или 
градње.  
Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни 
робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу. 
Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која 
би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, 
на начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет 
уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима. 
Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити 
праћено речима „или одговарајуће”. 



 

Додатни услови 

Члан 76. 

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке. 
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. 
Наручилац може одредити конкурсном документацијом да понуђач мора да докаже да 
над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 
поступак. 
Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања. 
Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач 
има према својим подизвођачима или добављачима. 
Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.  
Када је понуђач у поступку јавне набавке пословна банка, дужна је да податке 
доставља у складу са обавезом гаранције тајности података о својим клијентима, у 
складу са законом којим се уређује пословање банака. 
 
Пре свега, чланство у некој организацији је добровољна ствар појединца или 
групе  а осим тога, поред YUTA  у Србији постоје још два равнопрвна и  пуноправна 
удружења (ANTAS и ATAS ).  
Такође, по закону о туризму, чланство у YUTA није обавезно и не утиче на добијање 
лиценци које су неопходне да би једна туристичка агенција могла да послује а које, у 
овом случају,  наша агенција поседује иако никада није била чланица 
поменутог добровољног удружења. 
Тражимо да се овај критеријум обрисе из документације.“ 
 
Одговор: У делу Конкурсне документације – Врста критеријума за доделу уговора, 
елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу 
пондера за сваки елемент критеријума, избор најповољније понуде ће се извршити 
применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, и то на основу елемената 
критеријума: понуђена цена – 50 пондера; број издатих авио карата – 25 пондера и 
вредност референтних услуга – 25 пондера. 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је има већи број пондера по основу елемента 
критеријума: вредност референтних услуга. У случају и истог броја пондера по основу 
елемента критеријума: вредност референтних услуга, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који достави доказ (потврда или сетификат) да је члан 
Националне асоцијације туристичких агенција Републике Србије - YUTА. 
Дакле, чланство у удружењу YUTА није услов за учешће понуђача у поступку 
јавне набавке, те самим тим нису нарушене одредбе чл. 10. и 11. Закона о јавним 
набавкама - начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача, и као 
такав не представља елиминациони фактор. 
  
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 

Комисија за јавну набавку О/3-2018 


