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ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 

Сметанина 2,   

Број:   122/ 05.03.2020 

Београд, 

 

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), Комисија за јавну набавку број О.П. 1/2020-10, даје:  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Бр.1. 

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац обајављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно 

појашњења: 

 

Питањa:   

У делу конкуресне докуметације који се тиче тражених додатних услова део означен „ 4.2  

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА“ да би 

понуђач учествовао у поступку јавне набавке мора да испуни тражени пословни капацитет, и то 

поред осталог:“- да је понуђач у последње 3 године имао обрађених најмање 30 групних 

спортских путовања;“ а као доказ да понуђач испуњава тражени пословни капацитет потребно 

је да се достави“- Спецификација на меморандуму са најмање 30 обрађених групних спортских 

путовања, у последње 3 године, са навођењем авио компаније детаљном спецификацијом 

путовања, и свим осталим релевантним  подацима (Напомена: Комисија ће непосредним 

контактом са авио компанијама проверити тачност података);“ 
 

Позивом за подношење понуда и конкурсном документациом за предметну јавну набавку 

наведен је да се спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења Оквирног 

споразума са три понуђача на период од две године, ради набавке услуга резервације и 

обезбеђења авио карата. 
 

Чланом 10. Закона о јавним набавкама прописано је да је Наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Као и да се не може да ограничи 

конкуренција, 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. 

Чланом 76. Став 6. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац одређује услове за 

учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. 
 

Имајући у виду чињеницу да се предметна јавна набавка спроводи ради закључења оквирног 

споразума са три понуђача, на период од две године те да је укупна процењена вредност 

набавке 15.000.000,00 динара сматрамо да је наручилац нарушио начело конкуренције 

прописано у члану 10. Закона о јавним набавкама, одредивши да понуђач има обрађених 

најмање 30 групних спортских путовања. Наиме, у Републици Србији је тешко наћи више од 

три агенције које се баве услугом посредовања при куповини авио карата а да су у последње 

три године обрадили по најмање 30 групних спортских путовања, а наручилац би требало да 

закључи оквирни споразум са три понуђача. 
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Чињеница да је агенција која посредује при куповини авио карата обрадила најмање 30 групних 

спортских путовања у последње три године не дказује да та агенција има бољи пословни 

капацитет од агенција које су обрадиле другу врсту путовања, а тако постављен дискриминише 

понуђаче на тржишту и нарушава конкуренцију.  
 

Услов одређен тако да понуђач мора да има обрађених најмање 30 спортских путовања није у 

логичној вези са предметом набваке с обзиром на то да агенција треба да обави услугу 

посредовања при куповини авио карата то није ни у каквој логичној вези са врстом путника 

(спортиста) за које агенција треба да купи карте. Чињеница да су путници спортисти, 

политичари, ученици, професори, грађани итд није од утицаја на пружање услуге резервације и 

обезбеђења авио карата. 
 

Имајући у виду да је наручилац тражењем наведеног услова нарушио начело конкуренције и да 

је услов поставио дискриминаторски, а да би додатни услови у ововм поступку јавне набавке 

били такви да не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке 

потребнно је да се услов измни на тај начин да се изостави реч «спортских». 
 

У делу конкуресне докуметације који се тиче тражених додатних услова део означен „ 4.2  

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА“ да би 

понуђач учествовао у поступку јавне набавке мора да испуни тражени пословни капацитет, и то 

поред већ наведеног услова (под 1.) „ да је Понуђач у току 2019. године понуђач издао најмање 

1.500 (хиљаду и пет стотина) авио карата на основу Статистике промета BSP. BSP (Billing and 

Setllement Plan) је систем који евидентира сваку издату авио карту и који олакшава плаћање 

према авио компанијама. Извештај о промету у неком периоду (нпр. прошлој години) је један од 

стандардних извештаја;“ а као доказ чињенице да је понуђач издао најмање 1.500 авио карата 

треба да се достави : „Статистика промета BSP за 2019. годину са доказом да је у току 2019. 

године понуђач издао најмање 1.500 (хиљаду и пет стотина) авио карата. BSP (Billing and 

Setllement Plan) је систем који евидентира сваку издату авио карту и који олакшава плаћање 

према авио компанијама. Извештај о промету у неком периоду (нпр. прошлој години) је један од 

стандардних извештаја; 
 

С обзиром на то да BSP више не издаје годишњи извештај о промету у неком периоду те да 

сличне извештаје могу да издју резервациони системи у којима се евидентира свака издата 

карта и у потпуности су валидни када је у питању број издатих карата, да ли је прихватљиво да 

понуђач достави оверене извештаје резервационих система за продају карата. 

  

Одговори: 

Комисија за предметну Јн разматрајући наводе потенцијаног понуђача, на основу овог захтева 

и у складу са обавезом Наручиоца да припреми конкурсну документацију, тако да понуђачи 

могу припремити прихватљиву понуду, уз поштовање начела Закона о јавним набавкама, 

извршиће измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.   

 

 Појашњења су саставни део конкурсне документације и објављују се на порталу УЈН 

(http://www.ujn.gov.rs ) и сајту Наручиоца.    

 

КОМИСИЈА 

ЈНМВ 2/2020-1.2.2.1 

                                                                                               

 

http://www.ujn.gov.rs/

