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Информационо-комуникациона установа 
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ 

Булевар краља Александра 90, Београд  

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288 

 

Број: 404-700/2018/02 
Датум: 14.09.2018.године 

Комисија за јавну набавку мале вредности услуга - Посредовање при куповини авио карата 

и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања – ЈНМВ бр. 

02/18 образована решењем број 404-565/2018/03 од 02.07.2018. године, у року предвиђеном 

чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у 

даљем тексту: Закон), припремила је дана 14.09.2018. године 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

- Посредовање при куповини авио карата и других путних карата и резервацији 
хотелског смештаја за службена путовања – ЈНМВ бр. 02/18 

Дана 13. септембра 2018. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са захтевом за 
појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке мале вредности 
ЈНМВ бр 02/18 следеће садржине: 

„Poštovani 

Da li će ponuda cene usluge rezervacije avio karata, usluge rezervacije hotelskog smeštaja i usluge 

aerodromskog transfera u iznosu od 0,00 din biri prihvatljiva? Ako neće molimo vas da definišete 

minimalnu cenu za navedene usluge, kako bi omogućili jednak položaj svim ponuđačima. „ 

Имајући наведени  захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. Закона, 

даје следећи 

ОДГОВОР 

 

Имајући у виду да поступак јавне набавке у крајњем исходу води теретном уговору код којег 

једна страна даје накнаду за корист коју добија, као и да се у предметном поступку јавне 

набавке на основу оквирног споразума издају уместо уговора о јавној набавци, наруџбенице 

које морају садржати битне елементе уговора, између осталих и цену, то се не би сматрала 

прихватљивом понуда понуђача која би за укупну цену свих тражених услуга у збиру имала 0,00 

динара јер би прихватање такве понуде водило бестеретном послу, а што би било супротно 

Закону о јавним набавкама.  

Комисија за јавну набавку указује да Наручилац нема законских овлашћења нити надлежности 

да дефинише минималну цену за тражене услуге. Цену услуге одређује тржиште, односно лица 

која пружају предметне услуге слободно формирају своје цене у складу са својом пословном 

политиком и условима који владају на тржишту. Свако одређивање минималне цене од стране 

Наручиоца би водило нарушавању тржишта и конкуренције међу понуђачима. Начин на који ће 

понуђач формирати цену за предметну услугу је искључива слобода понуђача и Наручилац не 

може утицати на то како ће понуђач исказати цену, јер примера ради, постоји различита пракса 

понуђача у делу нуђења услуге резервације авио карата, која код неких понуђача обухвата и 

цену услуге аеродромског трансфера, односно иста је обезбеђена самом чињеницом да је лице 

резервисало авио карту преко тог понуђача, до оних понуђача који посебно наплаћују услугу 

резервације авио карата, а посебно услугу аеродромског трансфера. Наручилац прихвата 
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сваку такву опцију коју понуђачи нуде, с тим да ће се понуде рангирати према критеријуму за 

избор најповољније понуде који је одређен  у конкурсној документацији. 

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део 

Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са 

овим појашњењима. 

  


