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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 09/17 - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО 

КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СВАКА ПАРТИЈА 

МОЖЕ ДА СЕ УГОВАРА ЗАСЕБНО 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 09/17 – Посредовање при куповини авио карата 
и резервацији смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, обликована у две 
партије тако да свака партија може да се уговара засебно, постављена су следећа питања 
понуђача: 
 

Питањe 1: 
 

“У вези са резервним критеријумом „већи пословни приход у 2016.“ замолили бисмо Вас 
да уместо пословног прихода за 2016. као доказ тражите пословни приход из 2015. из 
простог разлога што до средине године не постоје званично објављени финансијски 
извештаји за 2016.г. па самим тим и биланс успеха у оквиру којег се види овај податак.” 

 
Одговор 1: 

 

Наручилац остаје при захтеву да се тражени пословни приход односи на 2016. годину. 
Уколико из објективних разлога не постоје званични финансијски извештаји, понуђач ће 
моћи да достави документ о промету издат од понуђачеве пословне банке.   
 

Питањe 2: 
 
„U konkursnoj dokumentaciji ste napisali: 
„Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинално писмо о намерама пословне банке да 
ће у корист наручиоца издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 
3 % од вредности уговора без ПДВ, са роком важења 1 годину и 30 дана од дана ступања 
на снагу уговора о јавној набавци. Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на 
први позив, неопозива и без права на приговор. Не може садржати додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора о јавној набавци, 
наручиоцу достави оригиналну банкарску гаранцију за добро извршење посла.“ 
 

Preporuka iz iskustva je da dodate reč „obavezujuće“ u tekstu „originalno pismo o namerama...“ 
jer u suprotnom možete doći u situaciju da dobijete ponude sa različitim izjavama i potvrdama 
izdate od strane banke koje su čisto informativnog karaktera i ni na koji način, ni materijalno ni 
krivično ne obavezuju tu banku ni tog ponuđača da će biti izdata bankarska garancija. 
Dostavljanjem obavezujućeg pisma o namerama automatski se rezerviše taj iznos sredstava na 
računu ponuđača za potrebe predmetne javne nabavke.“ 

 

Одговор 2: 
 

Наручилац прихвата да се убаци реч “обавезујуће” у тексту који дефинише 
тражено финансијско средство обезбеђења, па наведени текст са допуном гласи: 
 
“Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинално обавезујуће писмо о намерама 
пословне банке да ће у корист наручиоца издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла...” 
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Питањe 3: 

 
„Kao rezervni kriterijum za dodelu ugovora ste uveli izmenu da se vrednuje „veći ukupni 
promet u 2016.“. 
Zamolili bismo za potvrdu da ćete priznati zvaničan dokument promet izdat os strane 
ponuđačeve poslovne banke za 2016. godinu, koji realno dokumentuje traženi parametar. U 
bilansu stanja, uspeha ni statističkom izveštaju ne postoji realno prikazan promet turističke 
agencije zbog različitih načina obračuna.“ 
 
Одговор 3: 

 
Одговор дат у Одговору 1. 
 

 за Комисију за јавну набавку  

              Сања Максимовић 

2/2 
 


