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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 09/17 - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО 

КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СВАКА ПАРТИЈА 

МОЖЕ ДА СЕ УГОВАРА ЗАСЕБНО 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 09/17 – Посредовање при куповини авио карата 
и резервацији смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, обликована у две 
партије тако да свака партија може да се уговара засебно, постављена су следећа питања 
понуђача: 
 

Питањe 1: 
 

“Kao odlučujući kriterijum za dodelu ugovora ste naveli „veći poslovni prihod u 2016.“ 
Prvo, nije istekao rok za predaju završnih računa za 2016.godinu nadležnoj instituciji, pa samim 
tim, ne postoje zvanično objavljeni finansijski izveštaji koji bi bili validni za ocenu ovog 
kriterijuma. 
Drugo, ovaj kriterijum je diskriminišući prema Zakonu o javnim nabavkama jer se zna koja 
agencija ima najveći poslovni prihod. Pored toga, agencije vrše obračune poslovnog prihoda na 
dva načina: ili kao ukupan promet ili kao isključivo pravi prihod. Oba načina su legalna ali je 
razlika u ciframa drastična jer agencija koja ostvaruje veći prihod po osnovu delatnosti može 
imati u ciframa izražen manji „poslovni prihod“ ukoliko obračun vrši na drugi pomenuti način. 
S'obzirom na prethodno rečeno, preporučujemo izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu i 
izbor agencije po nekom drugom odlučujućem kriterijumu koji favorizuje kvalitet, što je i 
preporuka EU.” 

 
Одговор 1: 

 
 

Наручилац је овај захтев навео као резервни критеријум, односно понуђачи нису у 
обавези да у понуди на самом отварању понуда доставе доказе о траженом финансијском 
пословању у 2016. години. Након отварања понуда (после 30. марта), а у фази 
оцењивања понуда, наручилац може искористити наведени резервни критеријум, само у 
случају када две или више понуда имају исту понуђену цену, затим исти рок плаћања, 
исти рок важења понуде и исти рок извршења.   

С обзиром да се фаза оцењивања понуда спроводи након истека законског рока за 
подношење завршних рачуна, понуђачи ће имати могућност да доставе тражене доказе. 
Напомињемо да, уколико из објективних околности није могуће доставити тражени 
бонитет, понуђачи могу доставити биланс стања и биланс успеха за 2016. годину. 

Предност ће имати понуђач који је имао већи укупни промет у 2016. години.  
Овај резервни критеријум не представља услов за учешће, па самим тим не може 

бити дискриминаторски.  
 

 за Комисију за јавну набавку  

          Сања Максимовић 
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