
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења за јавну набавку број 404-02-128/2017-11 

 

У вези поступка јавне набавке број 404-02-128/2017-11 за набавка услуга 

превођења за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке 

www.portal.ujn.gov.rs  као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs,  Наручиоцу је, дана 07.03.2017. године електронском 

поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

1. Молим да дефинишете број децимала у којима се може изразити цена. 

Наиме, имали смо случај да одређени понуђачи, у тендерима где није 

прецизно дефинисан број цифара иза децималног броја ,стављају нпр. о,ооооо1  и 

онда ко има већи број децималних цифара вуче највише пондера. 

С обзиром да је у монетарном систему Републике Србије средство плаћања 

динар, а динар се састоји од 100 пара,то би по насем мишљењу значило да 

најнижа цена не може бити исказана са више од две децимале тј.о,о1. 

Молим да се ово питање што прецизније дефинише јер се примењује 

економски наповољнија понуда. 

2. Математички гледано, понуђач који понуди 0,00 добија 0 али сви остали 

учесници тако да долазимо до апсурдне ситуације да ако се дозволи 0,00 динара 

као најнижа цифра то значи да критеријум економски најповољнија понуда 

постаје бесмислена. 

 У вези са тим, поступајући по члану 63. („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом, Комисија је 

припремила следећи одговор: 

На страни 24/39 у оквиру тачке 18. Критеријум за оцењивање понуда, у 

оквиру дела УКУПНА ОЦЕНА ПОНУДЕ, у ставу 3 наведено је следеће: 

Понуђач не може понудити цену од 0 динара, с обзиром да је немогуће 

израчунати број бодова уколико је цена 0 динара. Минимална цена је 1 динар. 

Уколико понуђач понуди цену од 0 динара његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива због битног недостатка из члана 106. став 1, тачка 5 (недостатак 

због кога није могуће утврдити  стварну садржину понуде или није могуће 

упоредити је са другим понудама). 
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То значи да понуђач не може понудити цену мању од 1 динара јер ће у том 

случају његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива, а с обзиром да је 

такође у оквиру овог дела, у ставу 1 наведено да ће се број бодова заокруживати 

на два децимална места, сматрамо да није од великог значаја број децимала у 

којима ће цена бити изражена, јер ће се број бодова заокруживати на две 

децимале.  

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

С поштовањем, 

                                                                                     КОМИСИЈА 

 

 
Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као 

и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га 

могу преузети електронским путем. 
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