Република Србија
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
Број: 08-385/20-8
Датум: 20.02.2020. године
Београд
Одговори на питања у вези са јавном набавком услуга - Услуге набавке авио карата
и хотелског смештаја у иностранству (бр.1.2.1)
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења бр. 1 у складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку
јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - Услуге набавке авио карата и
хотелског смештаја у иностранству (бр.1.2.1) за које је Позив за подношење понуда
објављен на Порталу јавних набавки дана 18.02.2020. године.
Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне
набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за
додатним информацијама, односно појашњењима, у вези са којим Наручилац, односно
Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у
року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:
ПИТАЊЕ: Као један од додатних услова а везано за пословни капацитет је наведено
да агенција мора поседовати полису осигурања или гаранцију банке за
случај инсолвентности и одговорности за случај штете нанете путнику
организатора
путовања-са
укупним
лимитом
покрића
од
најмање
300.000.-еур. Обавештавамо Вас да се закон променио и да наведена полиса или банкарска
гаранција са висином покрића од 300.000.-еур више не постоји. Према
важећем закону и правилнику минимални износ полисе осигурања износи
200.000.-еур. Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у складу са
новим законом и правилником.
ОДГОВОР: На основу члана 61. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/19) Министар
трговине, туризма и телекомуникација је донео Правилник о врсти, висини и условима
гаранције путовања, висини путовања, висини депозита у зависности од категорије
лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да
испуни организатор путовања ("Сл. гласник РС", бр. 81 од 15.11.2019. године) који се
примењује од 01.01.2020. године, а прописује да Организатори путовања морају да
обезбеди прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете у
износу најмање 200.000 евра а највише 400.000 евра, сходно члану 5. став 3. наведеног
Правилника.
Сходно наведеном, понуђач као додатни услов за за пословни капацитет доставља полису
осигурања од одговорности туристичких агенција за случај инсолвентности и
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одговорности за случај штете нанете путнику са укупним лимитом покрића од најмање
200.000 евра.
ПИТАЊЕ: у документацији за набавку Услуге набавке авио карата и хотелског смештаја
у иностранству наводите: Докази за додатне услове за финансијски капацитет:
а) Уколико је понуђач правно лице - Извештај о бонитету Агенције за привредне
регистре за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.год)
б) Уколико је понуђач предузетник или физичко лице - Потврду пословне банке о
оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три
обрачунске године (2016, 2017. и 2018. год),
Моје је питање: С обизром да на странама НБС увек мозете видети да ли је дузник био у
блокади а из заврсних рацуна за све ове претходне године а који су И јавно доступни на
АПР странама мозете видети финасијско пословање преузеца, приходе, добит.. да ли је то
довољно да се поднесе (заврсни рацуни за претходне године И линк ка старни НБС, а уз
то смо И регистровану у Регистру понудјаца) или инсистирате да буде достављени сви ови
докази-бонитет, потврда пословне банке, потврда о ликвидности?
ОДГОВОР: Као доказ за испуњавање наведених додатних услова као и обавезних,
понуђач доставља изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове - "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76.
Закон" - Образац бр. 2 (страна 22. конкурсне документације) уредно потписану од стране
овлашћеног лица и оверену печатом фирме.
Комисије за јавну набавку:
Гордана Ђоковић с.р.
Јована Николић с.р.
Драгана Таљић с.р

