
 
 

Брпј: 020-30-16/8 

Датум: 02.02.2017. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга 

Uslugе pпsrеdпvаnjа pri kupпvini аviп kаrаtа i drugih putnih kаrаtа i rezervaciji i пbеzbеđеnju 

hпtеlskпg smеštаја zа službеnа putпvаnjа, rеdni brпј nаbаvkе: ОPАH 16/17 
 

Наручилац је пд заинтереспваних лица дана 01.02.2017. гпдине, путем е-маила примип 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авип карата и других путних карата и рeзeрвaциjи и 
пбезбеђеоу хптелскпг смештаја за службена путпваоа, редни брпј: ОПАХ 16/17, у пквиру кпјег су 
тражена следећа ппјашоеоа: 
 

Питаое 1. „У Кoнкурснoj дoкумeнтaциjи нa вишe мeстa нaвoдитe нaчин изрaжaвaоa цeнe у 
динaримa, искaзивaоe цeнe пo jeдиници мeрe-пo jeднoj услузи рeзeвaциje и издaвaоa зa 1 oсoбу, 
зaтим дa je цeнa фикснa. Дa ли je прихвaтљивa цeнa услугe 0,00 рсд? У случajу дa ниje, зaмoлили 
бисмo зa пoтврду дa у склaду сa Зaкoнoм o плaтнoм прoмeту цeнa услугe нe мoжe бити изрaжeнa 
сa вишe oд двe дeцимaлe.“ 

 
Питаое 2. „С пбзирпм да је критеријум најнижа ппнуђена цена да ли ће се цена пд 0,00 

динара сматрати прихватљивпм, пднпснп да ли ппнуђач мпже да ппнуди цену пд 0,00 динара? 
Укпликп не мпже мплимп вас да прецизније дефинишете кпја је најнижа мпгућа цена кпју ппнуђач 
мпже да ппнуди а да се сматра прихватљивпм.“ 
 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је 02.02.2017. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи: 
 

Одгпвпр: Имајући у виду да се пбим предметних услуга кап ни цене авипнских и других 
путних карата и хптелскпг смештаја у пдређенпм перипду гпдине не мпгу унапред утврдити, 
Наручилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра за пбе партије, а ппнуђена цена је елемент 
критеријума најнижа ппнуђена цена. Ппнуђач мпже да ппнуди цену пд 0,00 динара. У Кпнкурснпј 
дпкументацији је пдређен начин какп ће наручилац извршити дпделу угпвпра у ситуацији када 
ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм. 
 

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, се пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 

Чланпви кпмисије за јавну набавку: 

Име и презиме Пптпис 

Ивана Трифунпвић Тпрпвић, члан кпмисије  

Дамјан Тпманек, члан кпмисије  

Немаоа Мартинпвић, члан кпмисије  

 


