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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија за јавну набавку је припремила  

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

За јавну набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и 

резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у земљи и иностранству 

    У отвореном поступку  

                Број 4/2020 

 

1.На писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 22. маjа 2020. године: 

 

ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА: 

Правни факултет Универзитета у Београду је дана 12.05.2020. године објавио измењену Конкурсну 

документацију за ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И 

ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА 

ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ. 

У поглављу ДОДАТНИ УСЛОВИ под редним бројем 2. означеним насловом ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ (стана 8) прописано је да је неопходно испуњење услова: 

- Да је члан YUTA - националне асоцијације туристичких агенција или другог удружења – 

асоцијације туристичких агенција; 

- Да је члан IATA-е (International Air Transport Association - Међународно удружење авио 

превозника и путничких агенција за продају авио карата). 

У одговору заинтересованом лицу сте се позвали на члан 12, као и члан 76. став 6. ЗЈН, међутим Ваш 

одговор не произилази из цитираних одредби чланова, као ни из става Републичке комисије за заштиту 

права. 

Цитирани чланови се односе управо на заштиту од стављања у неједнак положај понуђача, али није 

јасно како их је наручилац применио на конкретан случај и који део цитираних одредби указује на 

чињеницу да постављени услов није дискриминишуће природе. 

Понављамо да чланство у YUTA није обавезујуће, а гаранцију успешности и  квалитета агенције не 

гарантује само чланство у  YUTA. 

Тај услов управо ставља понуђаче у неравноправан положај јер у складу са истим понуђач да би добио 

јавну набавку мора да буде члан удружења, док по Уставу РС  има право да остане ван истог. 

Чланство у YUTA подразумева и плаћање чланарине, коју било која туристичка агенција има право да 

не жели да плаћа, док наведени услов у крајњем случају приморава агенције да постану чланови 

удружења кога не морају и плаћају чланарину коју не морају да би могли да дају понуду у одређеној 

јавној набавци. 

Такође, неоснован је навод о заштити Арбитражног суда, јер се заштита може адекватно обезбедити и 

путем редовних судова. 



Сматрамо да је битно напоменути и чињеницу да су све агенције које су током протеклих пар година 

превариле путнике (што је општепозната чињеница) управо биле чланице YUTA, те није јасно зашто 

би у овом тренутку, након таквог искуства путника, чланство у YUTA пружало било какву додатну 

гаранцију.  

Са наведеног, Подносилац предлаже да још једном преиспитате постављени услов. 

 

 ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: 

Наручилац  прихвата изнету сугестију и одустаје од захтева да  тражи додатни услов, да је понуђач члан 

YUTA - националне асоцијације туристичких агенција или другог удружења – асоцијације туристичких 

агенција; који је наведен  под редним бројем  2. у оквиру пословног капацитета, у табеларном приказу 

додатних услова на страни број 8. Конкурсне документације.  

 

 

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац обавештава потенцијалне понуђаче 

да  се продужава рока за подношење понуда. 

 

 Нови рок за подношење понуда истиче 01. јуна 2020. године у  у 12,00 часова.  
 

Одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 


