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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у отвореном поступку јавне набавке број 3-8/2015-2 
 

Предмет: Одговор Комисије за јавну услуга број 3-8/2015-2 „Услуге посредовања при 
куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена 
путовања" (Образована Решењем број 3-8/2015-3) на Захтев за додатним информацијама-
појашњењима у вези са припремањем понуде oд 18. и 19.03. 2015. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама-појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку број 3-8/2015-2, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), достављамо Вам одговор: 
 

Питање 1:  
„Поштовани, имам питање везано за набавку 3-8/2015-2 коју сте расписали 18.03.2015.  
Наиме, у делу који се односи на довољан пословни капацитет за учешће у јавној 
набавци између осталог тражите чланство у YUTA, па ме знима на основу цега?  Пре свега, 
чланство у некој организацији је добровољна ствар појединца или групе а осим тога, поред 
YUTA у Србији постоје још два равнопрвна и  пуноправна удружења туристичких агенција 
(ANTAS и ATAS, а ми смо члан једног од њих). Такође, по закону о туризму,  чланство у 
YUTA није обавезно и не утиче на добијање лиценци које су неопходне да би 
једна туристичка агенција могла да послује а које наша агенција поседује иако никада није 
била чланица  поменутог добровољног удружења.“ 
 
Питање 2:  
„Поштовани, имамо питање у вези конкурсне документације у отвореном поступку 3-8/2015-
2: УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И 
РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА. У одељку 4.2.4 
ст. 8 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: наводите да понуђач мора бити члан Националне 
асоцијације туристичких агенција (YUTA). Молим да нам појасните на основу чега је ово 
чланство неопходно за учешће у овом поступку. Чланство у некој од организација овог 
профила (YUTA,ANTAS и ATAS) је на добровољној бази и ни у ком случају, по закону о 
туризму, није услов за добијање лиценце која је неопходна за пословање једне туристичке 
агенције.“ 
 
 

Одговор:  
Усваја се сугестија и услов који је постављен за доказивање довољног пословног капацитета, 
ће бити коригован у конкурсној документацији која ће са изменама бити објављена накнадно. 

*** 

 

Комисија за јавну набавку 3-8/2015-3 
Доставити: 

- Заинтересованом лицу 
Објавити: 

- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs  и  

- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs 


