
 

 

Дана 13.12.2018. године, заинтересовано лице је наручиоцу путем електронске поште доставило следеће: 

 

 

ПИТАЊЕ 

 

ПРЕДМЕТ: Јавна набавка – Услуга посредовања при резервацији карата за превоз у земљи и иностранству и 

посредовања при резервацији смештаја у земљи и иностранству, за потребе Универзитета у Београду, додатно 

појашњење, за партију 1 

  

 Конкурсном документацијом је дефинисано: „У случају да две или више понуда након стручне оцене 

понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда која има краћи рок извршења услуге, а 

потом дужи рок плаћања. Ако након примене ових резервних критеријума није могуће утврдити ранг понуде, 

као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је код наручиоца пристигла раније“.  

 С тим у вези напомињемо да је неопходно да наручилац дефинише минимални рок извршења услуге и 

тиме омогући једнак положај свим понуђачима што је у складу са ЗЈН. 

 Имајући у виду да се рок извршења услуге изражава у минутима – да ли је минималан рок извршења 

услуге 1 минут? 

 Последњи подкритеријум „понуда оног понуђача која је код наручиоца пристигла раније“ није у складу 

са чланом 84. став 2. ЗЈН, односно дискриминаторски је из разлога што је повређено начело транспарентности 

јавне набавке, јер није јавно. 

 Молимо да размотрите одлучујући подкритеријум – „понуда оног понуђача која је код наручиоца 

пристигла раније“ и да наведени подкритеријум избришете из конкурсне документације. 

 Сматрамо да када два или више понуђача има исти број пондера жреб остаје као једино логично решење 

и није у супротности са чланом 84. ЗЈН. 

 Овај критеријум супротан је и ставу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

 

 

Дана 17.12.2018. године, наручилац је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објавио 

следећи: 
 

 

ОДГОВОР 
 

Додатно појашњење за партију 1 – додатни критеријуми за оцењивање понуда 

 

  

 Услов да авио-карте морају бити обезбеђене у року од највише 180 минута од момента када пружалац 

услуге прими позив наручиоца о изабраној услузи, наручилац је дефинисао у складу са својим објективним 

потребама и на основу вишегодишњег искуства.  

Одређивање максималног рока у минутима не подразумева да је наручилац у обавези да одреди и 

минималан рок у минутима - нити би то било целисходно, напротив (поготово одређивање минималног рока за 

извршење услуге у трајању од једног минута).  

Потенцијалним понуђачима је остављена опција да, у складу са објективним могућностима и пословном 

политиком, себи одреде и краћи рок за обезбеђење авио карата - што не представља нарушавање начела 

једнакости понуђача, нити довођење у неравноправан положај.  

Приликом оптирања краћег рока за обезбеђење авио карата, савестан понуђач ће свакако имати у виду 

предвиђене последице евентуалног непоштовања изабраног рока – активирање банкарске гаранције или 

једнострани раскид уговора. У наведеним случајевима наручилац би био у обавези да, уз одговарајуће доказе, 

обавести све чланице Универзитета у Београду о постојању негативних референци на страни таквог понуђача. 

 

 

 



 

 По питању тврдње да „подкритеријум: понуда оног понуђача која је код наручиоца пристигла раније, 

није у складу са чланом 84. став 2. ЗЈН“, односно да је „дискриминаторски из разлога што је повређено начело 

транспарентности јавне набавке, јер није јавно“, без обзира на извесне нејасноће и нелогичности наведене 

тврдње, наручилац подсећа на следеће чињенице:  

- приликом пријема понуда наручилац поступа у складу са одредбама члана 102. ЗЈН;  

- на дан јавног отварања понуда у записник се уносе сви припадајући подаци: датум и време пријема 

понуде, заводни број код наручиоца - према редоследу приспећа;  

- записник о јавном отварању понуда се уручује присутним овлашћеним представницима понуђача одмах 

након потписивања од стране свих учесника у поступку отварања понуда;  

- записник се путем електронске поште доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 

понуда у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда;  

- све наведене податке садрже: извештај о стручној оцени понуда и одлука о закључењу оквирног 

споразума; 

с обзиром на изнето, наручилац наведене тврдње сматра неоснованим. 

       

Наручилац остаје при одредби тачке 15. Одељка V конкурсне документације - Додатни критеријуми за 

оцењивање понуда, којом су одређени елементи критеријума, односно начин на основу којих ће доделити уговор 

у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера. Наручилац је у целости поступио у 

складу са одредбама члана 84. ЗЈН и не налази да наведена одредба конкурсне документације садржи 

дискриминаторске елементе. 

 

 

Напомена: сходно одредби члана 63. став 3. ЗЈН, у складу са одредбом тачке 12. Одељка V конкурсне 

документације, наручилац у року од три дана од дана пријема захтева за додатно објашњење, одговор објављује  

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Завршетак предвиђеног рока је у недељу, 16.12.2018. 

године (нерадни дан) из ког разлога се објављивање врши у понедељак, 17.12.2018. године.  

 

 

Комисија за јавну набавку број ЈН.2.6.-2018 

 


