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ПИТАЊЕ И ОДГОВОР  

за ЈН 25/2018-1 Ангажовање агенције за набавку услуга  

авио саобраћаја и хотелског смештаја (1.2.2) 

 

 

Питање 1: 

 

Poštovana gospodo, 

Vezano za objavljenu javnu nabavku „Angažovanje agencije za nabavku uslugu avio 

saobraćaja i hotelskog smeštaja JNMB 25/2018“ 

Na stranici 8 navodite u delu „Kadrovski kapacitet“ Minimum 3 službenika sa položenim 

kursom 4.6.1 „diploma za međunarodnog putničkog agenta“ sa najmanje 1 godinom radnog 

staža računajući od momenta objave pozova na portalu. 

Naime, kurs 4.6.1 je pre 20-30 godina izdavao Jat i kurs između ostalog obuhvata ručno 

pisanje karata za međunarodne karte. Molim Vas da rastumacite zašto ne prihvatate kurseve 

koje izdaje Amadeus koji podrazumevaju sistemsko štampanje avio karata kako se u današnje 

vreme i radi 

 

Одговор 1:  

 

У складу са вашим питањем Комисија за предметну Јавну набавку мења део 

документације који се односи на „Кадровски капацитет“ 

 

На страни 8 у делу Конкурсне документације „Кадровски капацитет“ мења се и гласи: 

 

- Понуђач мора доказати да располаже неопходним кадровским капацитетом: да има 

радно ангажована најмање 3 лица, која имају завршен одговарајући курс за 

међународног путничког агента, а која ће бити одговорна за извршење уговора и 

квалитет пружених услуга.  

- Доказ: - фотокопија уговора о раду или уговора о допунском раду или уговора о 

обављању привремених и повремених послова или уговора о делу, из кога се 

недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача;  

- диплома о завршеном одговарајућем курсу за међународног путничког агента којом се 

доказује тражени ниво знања, коју је понуђач дужан да достави уз понуду 
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