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услуге резервације авио карата, ЈН МВ  5/2017 

 

 Питање: 
 

Захтевамо измену конкурсне документације у делу Техничка спецификација из 

следећих разлога: 

У тачки 11. Техничке спецификације 

Наводите дестинације за које је потребно најчешће (за које постоји планирана потреба) 

вршити услуге обезбеђења авио карата са табелом путовања за планираним месецом 

путовања. 

Обзиром да сте навели планирани месец путовања самим тим тачка 15. Техничке 

спецификације која гласи да је понуђач упознат и подношењем понуде прихвата да ће 

наручилац захтевати авио карте из ове табеле у року од три дана од дана закључења 

уговора. Закључење уговора је очекивано у року од 10 дана од дана јавног отварања. 

Уколико наручилац поступи у року, тј, наручи карте у року од три дана од дана 

закључења уговора, понуђач је у обавези да испостави рачун у свему према усвојеној 

понуди, тј. ценама из уговора. 16. Уколико наручилац не наручи карте у року из тачке 

15. Ове спецификације, тј. у року од 3 дана од дана закључења уговора, цена се може 

променити у складу са тач. 5 и 8 ове спецификацијом. Тач. 5 и 8. ће се применити и 

када наручилац захтева од понуђача авио карте за дестинације и времена која нису 

означена у тебели 11. ове спецификације. 

Сам поступак јавне набавке може трајати из оправданих разлога и више месеци тако да 

цене карата за планирана путовања не може никако бити критеријум. Сем тога у табели 

су наведени месеци април/мај па из ког разлога обавезујете добављача да испоручи 

карте по наведеним ценама у року од три дана од дана закључења уговора, при том 

занемарујући и законски рок од 8 дана за подношење захтева за заштиту права. 

Имајући у виду да је потпуно јасно шта на овај начин планирате да постигнете, а то је 

да добијете неуобичајни ниске цене и да изаберете жељеног понуђача који неће бити 

оштећен јер ви као наручилац нећете наручити карте у року од три дана од дана 

закључења уговора већ ћете се позвати на тачку 5. и 8 . техничке спецификације и 

купити карте по реалним тржишним ценама, ова наша сугестија је само поштовање 

члана 149. Закона о јавним набавкама, јер нам је обавеза да укажемо на неправилности 

конкурсне документације пре подношења Захтева за заштиту права. 

Уједно  Вам обраћамо пажњу и на следећу чињеницу: 

  



'У конк.документацији захтевате да понуђач  има ИАТА ЛИЦЕНЦУ, што подразумева да мора и 

да поштује и да примењује ИАТА правила у поступку резервисања и издавања авио карата, а 

то су: 

  

  - индивидуалне карте се могу резервисати и понудити цена само са пуним именом путника и 

тачним датумима путовања, 

   -рок за издавање карте је  24 сата ( поготову за најниже тарифе), 

  - за групне резервације (преко 10 путника), мора се платити депозит одмах по потврди 

резервације (конкретно за Алжир- Туркиш Аирлинес који има најбољу везу и тарифу, захтева 

30% депозита-  одмах)! 

   Значи, немогуће је гарантовати цену у року који Ви захтевате,( више од месец дана), сем ако 

то није смишљено са одређеним циљем којо није тешко наслутити. 

 

Одговор: 

Ваше „питање“, слажемо се с вама, нема карактер питања или појашњења конкурсне 

документације јер ништа нисте тражили да вам се појасни или одговори већ сте само 

констатовали, онако како ви мислите. 

И поред тога, морамо да вам кажемо да нисте на правилан начин схватили наше 

захтеве. Наиме, како смо навелеи, а ви добро приметили, понуђена цена обавезује 

понуђача само уколико до закључења уговора дође у року од 10 дана од дана 

закључењауговора, ако наручилац затражи су року од три дана од дана закључења 

карте за дестинације које је јаснно навео по датумима путовања (одласка и повратка) и 

по дестинацијама.  

За све остало, за дестинације за које није наведно тачан дан путовања (одласка и/или 

повратка) већ само месец, као и ако дође до „пробијања“ рокова било закључења 

уговора, било рока у коме је наручилац дужан да затражи карте, цена карата се 

формира тако што се понуђач обавезује се да ће за сваки конкретан писани захтев 

наручиоца доставити више опција за економску класу авио превоза за тражену 

дестинацију од више различитих авио-превозника, те уколико се не достави више 

опција неопходно је доставити образложење у писменом облику, све уз проверу од 

стране наручиоца. 

Сходно изнетом, намера наручиоца ни на који начин није да дође до неуобичајно 

ниских цена, већ реалу тржишну цену коју ће моћи па провери ради заштите свог 

интереса. 

Уједно, морамо да подсетимо да су понучаи својим понудама, управо ти који су довели 

до апсурда ову врсту набавке дајући 0 за цену, бесконачно важење понуде, бесмислено 

време резервације у немерљивим јединицама и сл. 

 

 

 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                                              Милан Јелић  

 


