
 
2. Питања и одговори за јавну набавку 34/2020 

 
 
 

На питање једног од потенцијалних понуђача у вези резервног критеријума већи 
укупни пословни приход за 2018. годину (АОП1001) као и предлога истог понуђача да 
се резервни критеријум измени како би се омогућила равноправност и не би постојала 
дискриминација мањих понуђача, Нарчилац даје следећи  
 
Одговор: 
 

Што се тиче навода потенцијалног понуђача да критеријум – већи укупан 
пословни приход представља дискриминаторски критеријум, наручилац сматра да није 
тачна та констатација јер је критеријум за избор најповољније понуде у овој набавци  

најнижа понуђена цена без ПДВ-а – најмања провизија за услуге 
посредовања при резервацији авио карата, односно при резервацији хотелског 
смештаја у иностранству и  хотелског и категорисано-апартманског смештаја у 
земљи. 

Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену – најмању 
провизију уговор ће бити додељен оном понуђачу који буде понудио краћи рок 
извршења резервације. 

Уколико две или више понуда и по овом критеријуму буду једнаке, 
критеријум за доделу уговора је већи укупан пословни приход (АОП 1001), исказан 
у годишњем финансијском извештају за 2018. годину. 
 Јасно је да је пословни приход трећи елемент, одн. критеријум за оцењивање 
најповољније понуде. 
 Овај критеријум Наручилац је предвидео из разлога што у овој набавци нису 
тражене никакве референце (ни број закључених уговора, ни њихова вредност), па се из 
укупног пословног прихода може видети пословање потенцијалних понуђача на 
тржишту и њихов укупан финансијски резултат, а тражен је податак за 2018. годину, из 
разлога да би се омогућило учешће и понуђачима чији редовни годишњи финансијски 
извештаји за 2019. годину нису до дана објаве позива објављени на сајту Агенцији за 
привредне регистре. Поред тога многи други наручиоци у својој конкурсној 
документацији остављају овај доказ као резервни критеријум, или предвиђају нпр. већи 
број продатих карата  и слично, што значи да ово није ништа неуобичајно нити је дато 
да би се неки од понуђача дискриминисали. 
 Из свих наведених разлога конкурсна документација се неће мењати и сви 
тражени услови остају исти. 
 


