
 

Одговори понуђачима на питање у вези са припремањем понуде 

 

 

У поступку јавне набавке ЈН бр. 4/2015 (предмет јавне набавке су туристичке агенције за 
набавку путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања запослених у земљи и 
иностранству), више заинтересованих лица тражила су појашњења и додатне информације у вези 
са припремањем понуде.  

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, тражиоцима су благовремено 
достављене тражене информације и појашњења. 

  

Питање: Како сте у конкурсној документацији јавне набавке бр. 4/2015 навели као 
последњи, четврти критеријум рок за благовременост отказа у случају отказивања путовања, 
односно хотелског смештаја (у ком случају се наплаћује само 5% укупне цене захтеваног путовања, 
односно хотелског резервисаног смештаја), на који начин се исказује рок, тј. да ли је рок обавезно 
исказати у данима?  

Одговор: Рок се треба исказати у данима. Потребне измене су унете у измене и допуне 
конкурсне документације. 

 

 Питање: У члану 5.17. конкурсне документације – Критеријум за доделу уговора, наводите 
да ће одлучујући фактор бити краћи временски рок за благовременост отказа у случају 
отказивања путовања, односно хотелског смештаја, што уноси забуну. Наиме, путовање 
подразумева трошкове авио карте, трансфера, хотелског смештаја, а резервација индивидуалног 
хотелског смештаја је сасвим друга категорија. Да ли се ваш захтев односи само на благовремени 
отказ индивидуалног хотелског смештаја?  

Ако сте мислили да вам понудимо рок за благовремени отказ и индивидуалне авио карте, 
скрећемо вам пажњу на следеће: 

 авио карту можете увек отказати без трошкова – пре њеног издавања, 

 свака резервисана авио карта има своје услове, односно рок за издавање авио карте, а не 
рок за сторнирање, 

 после издавања авио карте могућа је рефундација само аеродромских такси, а цена карте 
је нерефундабилна (сем за бизнис класу и више нивое тарифа).  

С обзиром да је авио саобраћај врло комплексна и специфична материја, предлажемо вам 
да овај критеријум ограничите на благовремени отказ хотелског смештаја (где такође нису 100% 
унифицирана правила, али су ипак једноставнија у пракси). 

Одговор: С обзиром да је предмет јавне набавке подељен у две партије, када се тражи рок 
отказа, мисли се на рок и за отказ путовања и отказ хотелског смештаја. Свесни смо 
комплексности материје, али овај захтев остаје непромењен. Ипак, додат је још један критеријум 
за упоређивање понуда, у случају да ниједан од критеријума не буде адекватан за рангирање 
понуда.  



 Питање: Један од додатних услова је да агенција поседује IATA лиценцу. IATA лиценца је 
искључиво везана за авио саобраћај, а јавна набавка коју сте расписали се састоји из две партије. 
Да ли агенција, ако жели да учествује у давању понуде само за другу партију (набавку смештаја) 
треба да поседује лиценцу удружења авио превозника IATA? 

Одговор:  Није потребно да испуњава додатни услов. Потребне измене су унете у измене и 
допуне конкурсне документације. 

 

Комисија за јавну набавку 


