
ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ 

Ресавска 58 

11000 Београд 

Дел. број: 404 

Датум: 17.05.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном  
поступку јавне набавке услуга -  извођење екскурзије и студијског путовања, за потребе 
Гимназије „Свети Сава”  из Београда, ЈН бр. 1.2.2/17.  

 

ПИТАЊЕ 1:  

 

„По ком основу сте дали предност чланству у једном еснафском удружењу (YUTA) у односу 

на чланство у другом (Антас) када је познато да у Закону о заштити конкуренције 

експлицитно стоји да се понуђачи не могу доводити у дискриминаторску позицију на основу 

добровољног чланства у еснафским удружењима. Осим тога, Ваше ресорно министарство је 

још давне 2003. дало изричиту препоруку да се не фаворизује YUTA у односу на друга 

слична удружења. 

Зар није превасходно да се испуњавају услови прописани Законом о туризму, поседовање 

одговарајуће ОТП лиценце, Упис у регистар понуђача, а не фаворизовање једног Удружења 

у односу према другом?“ 

 

ОДГОВОР 1:  

 

Чланом 76. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015, у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац одређује додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке. Ставом 2. наведеног члана је предвиђено да наручилац у 
конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у 
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно 
имајући у виду предмет јавне набавке.  
 
Наручилац је услов да  је понуђач чланица Удружења туристичких агенција Србије YUTA- e 
дефинисао у складу са својим потребама, а који је у логичкој вези са предметом јавне 
набавке. Национална асоцијација туристичких агенција YUTA је најстарија и највећа 
асоцијација у овој области (основана пре више од 60 година). Чланство у овој асоцијацији 
подразумева испуњавање прописаних стандарда струке, што пружа додатну заштиту 
корисницима туристичких услуга, уз могућност арбитрирања у евентуалним споровима 
између пружалаца и корисника услуга.  
 
На сајту Националне асоцијације туристичких агенција Србије YUTA- e наведено је да 
наведено удружење окупља 262 пуноправне чланице (туристичке агенције и организатори 
путовања) и 76 придружених чланица (хотелска предузећа, превозници, образовне 
институције, осигуравајуће компаније...). 



  

 
Имајући у виду да је велики број туристичких агенција чланица ове организације сматрамо да 
горе наведеним условом није повређено начело обезбеђивања конкуренције. 
 
Такође, наручилац је конкурсном документацијом тражио и да понуђач поседује YUTA 
гаранцију путовања са минималним износом од 300.000 евра, које покрива осигурање од 
инсолвентности и накнаде штете путницима. Осим Законом предвиђених услова које морају 
да испуне организатори путовања, гаранција се издаје на минимални износ од 300.000 евра 
и ова врсте полисе осигурања покрива осигурање од инсолвентности и накнаде штете 
путника. 
 
Све агенције које имају YUTA гаранцију путовања осим полиса осигурања које испуњавају 
Законску обавезу могу рачунати и на посебну врсту асистенције својим путницима, а такође 
имају и бројне бенефите за кориснике услуга. 
 
Из свих горе наведених разлога, наручилац је одредио предметни додатни услов. 
 
Наручилац има обавезу, сходно члану 10. став 1. Закона да омогући што је могуће већу 
конкуренцију, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за учествовање у 
поступку дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом лицу да учествује у 
поступку јавне набавке. Услове и захтеве у конкурсној документацији наручилац дефинише 
првенствено полазећи од својих објективних потреба.  
 
Закон даје могућност подношења заједничке понуде (као и понуде са подизвођачем). 
Подношење заједничке понуде даје могућност понуђачима који не могу или не желе да 
самостално поднесу понуду да на конкурентан начин учествују у поступку за доделу уговора 
о јавној набавци. 
 
 
 
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем 
понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


