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Брпј: 020-58/17 
Датум: 25.01.2016. гпдине 

 
 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 4 
у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга 

Услуге ппсредпваоа при куппвини авип карата и других путних карата и рeзeрвaциjи и 
пбезбеђеоу хптелскпг смештаја за службена путпваоа 

 редни брпј набавке: ОПАХ 7/16 
 
 
Нарушилац је пд заинтереспваних лица дана 22.01.2016. гпдине и 25.01.2016. гпдине, 

путем е-маила примип Захтеве за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима Кпнкурсне 
дпкументације за јавну набавку услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авип карата и других 
путних карата и рeзeрвaциjи и пбезбеђеоу хптелскпг смещтаја за службена путпваоа, редни брпј: 
ОПАХ 7/16, у пквиру кпјих су тражена следећа ппјащоеоа: 
 
 

Питаое 1. „Жeлимo дa Вaм скрeнeмo пaжоу нa измeоeнe критeриjумe зa дoдeлу угoвoрa 
у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. Зa свe рoкoвe испoрукe (кoнaшних путних дoкумeнaтa и рaшунa, 
пoнудa пo нaручбeници, зaтим рoк испoрукe прeдрaшунa зa изaбрaну пoнуду), искуствo нaм 
прoвeрeнo гoвoри дa ћeтe дoбити пoнудe сa свaким рoкoм испoрукe oд пo jeднe нaнoсeкундe тj. 
милиjaрдити дeo сeкундe. Tимe дoлaзитe у aпсурдну ситуaциjу кojу кao oзбиљнa институциja сeби 
сигурнo нe жeлитe дa дoзвoлитe прихвaтaоeм тaквих пoнудa. To би билo дирeктнo у супрoтнoсти 
сa шлaнoм 85. тaшкa 3): рoк испoрукe или изврщeоa услугe или рaдoвa у oквиру минимaлнo 
прихвaтљивoг рoкa кojи нe угрoжaвa квaлитeт. Другo, сa oвaкo дeфинисaним критeриjумимa, 
дoлaзитe у oпaснoст нeмoгућнoсти избoрa нajпoвoљниjeг пoнуђaшa и сaмим тим, мoгућнoст пaдa 
тeндeрa. 

Прeдлaжeмo кao дoдaтни критeриjум, шлaн 76., стaв 2. и шлaн 77. ЗJН, У oквиру 
финaнсиjскoг кaпaцитeтa, дoстaвљaоe скoрингa сa oцeнoм минимум ББ кao jeднoм oд двe 
нajбoљe oцeнe бoнитeтa фирмe кojoм сe дoкaзуje здрaвo финaнсиjскa пoслoвaоe и гaрaнциja 
стaбилнoсти и квaлитeтa.  

У циљу щтo квaлитeтниje рeaлизaциje услугe, укaзуjeмo Вaм нa eлeмeнт критeриjумa ЗJН 
шлaн 85., тaшкa 14) брoj и квaлитeт aнгaжoвaних кaдрoвa, щтo у нaщoj брaнщи пoдрaзумeвa 
oдрeђeнe сeртификaтe и искуствo кao щтo je: минимум 5 зaпoслeних сa пoлoжeним курсeм зa 
мeђунaрoднoг путнишкoг aгeнтa тj. сeртификaт 4.6.1 или Amadeus fares and ticketing Course  и сa 
минимум 5 гoдинa aгeнциjскoг рaднoг искуствa нa мeсту aгeнтa прoдaje aвиo кaрaтa.“ 
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Питаое 2. „

“ 
На пснпву шлана 54. став 12. ташка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 

сашинила је 25.01.2016. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа, какп следи: 
 

Кпмисија је пдредила критеријуме за ушещће у ппступку предметне јавне набавке у складу 
са Закпнпм п јавним набавкама имајући у виду да исти не смеју бити дискриминатпрски и да 
мпрају стајати у лпгишкпј вези са предметпм јавне набавке, а све у циљу пствариваоа щтп веће 
кпнкуренције.  

Таксативнп набрпјани елементи критеријума на кпје се ппзивате су, између псталпг, 
ппбрпјани у шлану 85. став 2. Закпна п јавним набавкама и пднпсе се на eкoнoмски нajпoвoљниjу 
пoнуду, а не на нajнижу пoнуђeну цeну кпја је критеријум за дпделу угпвпра у предметнпј јавнпј 
набавци за пбе партије.  

Кпмисија за јавне набавке именпвана у предметнпм ппступку ће изврщити измену 
кпнкурсне дпкументације у делу пдређиваоа прихватљивих рпкпва за изврщеое угпвпра.  
 

Овп се ппјащоеое, схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, се пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца. 

 
 

Чланпви кпмисије за јавну набавку: 
 

Име и презиме Пптпис 

Ивана Трифунпвић Тпрпвић, шлан кпмисије  

Дамјан Тпманек, шлан кпмисије  

Немаоа Мартинпвић, шлан кпмисије  

 


