
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 

404-02-245/2017-11  

 

У вези поступка јавне набавке број 404-02-245/2017-11 за доделу уговора о 

набавци услуга посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја за 

потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству, редни број 

1.2.9., 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 

19.04.2016. године,  Наручиоцу je 08.05.2017. године електронском поштом стигао 

допис потенцијалног понуђача са постављеним питањем следећег садржаја: 

„С обзиром да је критеријум најнижа понуђена цена да ли ће се цена од 

0,00 динара сматрати прихватљивом, односно да ли понуђач може понудити цену 

од 0,00 динара? Уколико не може молимо вас да прецизније дефинишете која је 

најнижа могућа цена коју понуђач може да понуди, а да се сматра 

прихватљивом?“ 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном 

документацијом, Комисија је припремила следеће појашњење: 

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом 

критеријума најниже понуђене цене услуге обезбеђивања путних карата и 

хотелског смештаја по особи. Понуђач може понудити било коју цену која је у 

његовом интересу, па и цену од 0,00 динара уколико је то у складу са његовом 

пословном политиком. Таква понуда ће бити прихватљива. 

У случају да два или више понуђача понуде једнаке цене услуга, наручилац 

ће међу њима изабрати понуду са дужим роком плаћања. У складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012) рок плаћања рачуна не може бити дужи од 45 дана од 

дана пријема уредно сачињеног рачуна.  

Уколико су понуде и по овом критеријуму изједначене, одлука о додели 

уговора биће донета по систему жребања, на начин како је то описано у 

конкурсној документацији. 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 
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