
СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ У2/2020 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације  

 

Дана 11.03.2020. године, достављен је захтев за додатним појашњењима по јавној 

набавци број У2/2020: Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и 

резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, по позиву 

објављеном дана 05.03.2020. године на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Архитектонског факултета, следеће садржине:   

 

Питање: 

1.     „Поштовани, 

како сте навели у конкурсној документацији захтевате да 2 запослена имају искључиво завршен 

курс за Међународног путничког агента 4.6.1 

 

Поштовани, 

Имам питање везано за јавну набавку број ЈН бр. У2/2020 

Овим захтевом сте пре свега нарушили неколико чланова ЗЈН: 

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. Наиме Амадеус 

курсеви (Amadeus funkcionality and ticketing course)  за путничког агента су потпуно релевантни 

врсту услуге која се захтева а то је резервисање авио карата.“ 

 

Одговор: 

1. Наручилац у свему поступа у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гл. РС", број 

124/12, 14/15, 68/15).   

Наручилац је у конкурсној документацији захтевао додатне услове финансијског, пословног и 

кадровског капацитета понуђача у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гл. РС", број 

124/12, 14/15, 68/15). Захтевани додатни услови предметне набавке су дефинисани према 

потреби Наручиоца а ради обезбеђивања неопходног квалитета предметних услуга. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

    ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


