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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-27-19 
11.04.2019.. године 
Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
за набавку услуге: Авио карте и хотелски смештај, ЈН број 27/19 

 
 
 Овим путем достављамо Вам одговоре на питања, у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за набавку за набавку услуге: Авио карте и хотелски смештај, ЈН број 27/19 (у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“) у предметном поступку. 
 
 
ПИТАЊЕ 1: Да ли цена услуге посредовања може бити 0 (нула) динара? 
 
ОДГОВОР 1:  Наручилац је у Позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији предметне 
јавне набавке јасно дефинисао да је критеријум за избор најповољније понуде између свих 
прихватљивих понуда „најниже понуђена цена“. Дакле, за Наручиоца је прихватљива понуђена цена 
која буде најнижа међу приспелим понудама. Наручилац не може одредити најнижу могућу цену јер 
би на тај начин ограничио конкуренцију у предметном поступку односно повредио начело 
обезбеђивања конкуренције као основно начело у спровођењу посупака јавних набавки, сходно члану 
10. Закона о јавним набавкама 
 
 
ПИТАЊЕ 2: С обзиром да је код захтева у погледу рока испоруке авио-карата/резервације за 
хотелски смештај (стр. 19 конкурсне документације) наведен максимални рок (30 минута) а није 
наведен минимални рок, а сходно искуствима са осталих јавних набавки где су нуђене милисекунде, 
наносекунде, молимо Вас да дефинишете и минимални рок за тражени критеријум. 
 
 
ОДГОВОР 2:. Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао само максималан рок испоруке, 
а све у циљу да у поступку јавне набавке омогући већу конкуренцију, имајући у виду да наручилац не 
сме да ограничи конкуренцију, да користи дискриминаторске услове и да је дужан да у свим фазама 
поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, сходно чл. 10. и 12. Закона о 
јавним набавкама.   
 
 
 
 

Комисија у поступку јавне набавке 


