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На основу чл. 54. став 11. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за поступак јавне набавке мале вредности услуге 

обезбеђења авио карата за службена путовања у иностранство, ЈН број 

404-1/9У/2019-28, одговара на питањe заинтересованог лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питање број 2 oд 19.03.2019. године у 14:00: 

 

„1. S obzirom da je kod zahteva u pogledu roka isporuke avio-karata/rezervacije 

za hotelski smeštaj (str.24 konkursne dokumentacije) naveden maksimalni rok a 

nije naveden minimalni rok, a shodno iskustvima sa ostalih javnih nabavki gde su 

nuđene milisekunde, nanosekunde, molimo Vas da definišete i minimalni rok za 

traženi kriterijum. 

2. Da li cena usluge posredovanja može biti 0 (nula) dinara? 

3. Kao rezervni kriterijum je duži rok važenja ponude – Molimo Vas da isti 

definišete jer su se pojavljivala rešenja kao beskonačno, neograničeno I sl. I 

ukoliko se pojave ponuđači koji imaju istu ponuđenu cenu I isti ponuđeni rok 

važenja ponude, koji je rezervni kriterijum u tom slučaju za dodelu ugovora?“ 

 

Питање број 3 oд 19.03.2019. године у 16:29: 

 

„1. Prvi kriterijum za ocenjivanje najpovoljnije ponude je cena. Da li je 

0 dinara prihvatljiva cena? 

2. Dodatni kriterijum za ocenjivanje najpovoljnije ponude je rok važenja ponude. 

Kako se u praksi pokazalo da se u ponudi mogu pojaviti i nerealni rokovi važenja 

ponude .. od miliona, milijardi godina do toga da rok važenja ponuda bude 

beskonačan. Da li možete da definišete gornju granicu važnosti ponude? 

3. Šta se dešava ukoliko više ponuda ima istu cenu i isti rok važnosti ponude?“ 

 

 

Одговори на питања број 1 и број 2: 

 

 Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај је рок у 

коме ће понуђач – пружалац услуге испоручити авио карту и/или резервацију 

за хотелски смештај. Тај рок не може бити дужи од 24 сата од пријема 

писаног захтева наручиоца упућеног поштом или мејлом и мора бити 

изражен у сатима. Имајући у виду да резервације авио карата у софтверу за 

резервисање трају најдуже 48 сати, као и организациону структуру наручиоца 

– Службе за послове градоначленика града Ниша и то да се дестинација, 

период путовања и број путника знају унапред, као и то да се захтеви не 

упућују у поменутим интервалима, наручилац је дефинисао поменути рок као 

максимални рок од 24 сата, а на основу искуства из ранијих година. 
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 Понуђач не може као понуђену укупну цену услуге обезбеђења авио 

карата за службена путовања у иностранство исказати цену од 0,00 динара, 

имајући у виду да је у питању јавна набавка услуге и закључење уговора о 

јавној набавци услуге, који је теретни уговор, односно код кога једна страна 

даје накнаду за корист коју добија од друге стране. Одредбе Закона се не 

примењују на прибављања  по основу бестеретног правног посла, нпр. уговор 

о поклону. 

Међутим, понуђач може да, за јединичну цену услуге посредовања при 

куповини авио карата или услуге посредовања при резервацији хотелског 

смештаја, упише цену од 0,00 динара.  

 

 Рок важења понуде регулисан је чланом 90. Закона и износи минимум 

30 дана. Закон не одређује који је максимални рок који понуђачи могу да 

понуде у својим понудама, али он мора бити дефинисан и одредив у данима. 

Дакле, рок важења понуде не може бити бесконачан, неограничен, 

милион година, милијарда године и сл.  

Рок важења понуде понуђачи уписују у зависности од пословне 

политике фирме, али тако да буде дефинисан и одредив у данима и у 

логичкој вези са предметом јавне набавке услуге обезбеђења авио карата за 

службена путовања у иностранство. 

 

 Критеријум за избор најповољније понуде, а самим тим и за доделу 

уговора је најнижа понуђена цена, док је „резервни критеријум“, 

критеријум који се примењује у случају прибављања две или више понуда са 

истом најнижом понуђеном ценом. 

Комисија ће у складу са овим питањем извршити измену и допуну 

конкурсне документације у делу „IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 

УГОВОРА“, на страни 16/30 и продужити рок за подношење понуда. 
 

 

 

У Нишу, 20.03.2019. године 


