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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-152/18 
19.07.2018. године 
Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
за набавку услуге: Авио карте и хотелски смештај, ЈН број 152/18 

 
 
 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 152/18 (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: С обзиром да је код захтева у погледу рока извршења услуге наведен само максималан 
рок за испоруку путних карата и ваучера, молимо вас да дефинишете који је минималан рок за 
извршење наведене услуге.  
 
ОДГОВОР 1:  Наручилац је дефинисао само максималан рок испоруке приликом сачињавања 
конкурсне документације, а све у циљу да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 
конкуренцију с обзиром 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.   
 
 
ПИТАЊЕ 2 : Да ли ће обавештење за тестирање неведено у напомени у члану 1.14.3 бити послато 
свим понуђачима који доставе благовремену понуду или само понуђачима чије понуде буду имале 
минималан рок за испоруку? 
 
ОДГОВОР 2: Конкурсном документацијом предвиђено је да ће Наручилац понуђачима чије понуде 
буду оцењене као одговарајуће односно прихватљиве, а за које се утврди да постоји сумња да могу 
извршити услугу у понуђеном року, упутити обавештење да ће се извршити тестирање.  
 
 
ПИТАЊЕ 3: Како је минималан рок елемент критеријума за доделу Оквирног споразума молимо вас 
да дефинишете који је минималан рок за испоруку авио карата или резервацију хотелског смештаја 
 
ОДГОВОР 3:  Критеријум за закључење оквирног споразума  је најнижа понуђена цена.  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок плаћања не може 
бити дужи од 15 дана.   
Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок испоруке авио карата/резервације за хотелски смештај (не дужи 
од 30 минута) у односу на пријем писменог захтева наручиоца (упућеног поштом, мејлом, телефаксом).  
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Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке авио карата/резервације за хотелски смештај, 
Наручилац ће извршити проверу на начин описан у тачки 1.14.3 Упутства датог у конкурсној 
документацији и дат у одговору на питање број 2. 
Наручилац је дефинисао само максималан рок испоруке приликом сачињавања конкурсне 
документације, а све у циљу да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију с 
обзиром 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.  Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 4: Питање у вези са средством финансијског обезбеђења приликом закључивања 
појединачног уговора: 
Да ли је приликом потписивања појединачног уговора довољно доставити Меницу за добро 
извршење посла и менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности појединачног 
уговора без ПДВ-а, без сагласности добављача може поднети на наплату у случају неизвршења 
уговорних обавеза,  уз потврду о регистрацији менице, као и копију картона депонованих потписа 
оверен печатом банке? 
 
 
ОДГОВОР 4: У погледу средства финансијског обезбеђења приликом закључивања појединачних 
уговора Наручилац остаје при задатим условима из конкурсне документације који гласи: 
 
1.16. Средство финансијског обезбеђења приликом закључивања појединачних уговора  
- Оригинал банкарску гаранција за добро извршење посла за појединачне уговоре чија је вредност десет милиона и преко 
десет милиона динара Добаљач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења појединачног уговора, као средство 
финансијског обезбеђења преда наручиоцу у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати 
најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног уговора. Банкарска гаранција се доставља за сваки 
појединачни уговор. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора.  
- Меницу за добро извршење посла за појединачне уговоре чија вредност je испод десет милиона динара Добаљач је 
дужан да у року од 7 дана од дана закључења појединачних уговора преда наручиоцу са назначеним номиналним 
износом од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица за 
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 
5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и 
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011) са роком важења који је најмање 
30 дана дужи од истека важности појединачног уговора. Уз меницу потребно је доставити и менично овлашћење да се 
меница у износу од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ-а, без сагласности добаваљча може поднети на 
наплату у случају неизвршења уговорних обавеза, потврду о регистрацији менице, копију картона депонованих потписа 
код банке на којим се јасно виде депоновани потписи и печат добављача, оверен печатом банке. Потпис овлашћеног 
лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У 
случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. Меница за добро извршење посла 
доставља се за сваки појединачно закључен уговор. По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на 
писани захтев Добављача. 
 
 
ПИТАЊЕ 5: Молимо Вас да нам дате појашњење, како би одредили најнижу могућу цену за услугу 
посредовања у резервацији авио карата и хотелског смшетаја за јавну набавку услуга Авио карте и 
хотелски смештај ЈН број 152/18. Како је предмет ЈН набавке склапање оквирног споразума, могуће је 
понудити цену посредовања у висини од 0,00 РСД. Међутим, како је циљ оквирног споразума 
склапање уговора, који је по својој природи “теретни уговор”, у складу са  чланом 3. Став 1. Тачка 2. 
Закона о јавним набавкама, понуђена цена мора бити већа од 0.00 РСД како би се задовољио услов 
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“теретног уговора” код кога  једна страна даје накнаду за корист или услуге коју од друге стране 
добија. Молимо Вас да дефинишете која је најнижа цена прихватљива за Наручиоца, за услуге 
посредовања код резервације авио карата и хотелског смештаја. 
 
ОДГОВОР 5: 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. 
 
 
 

Комисија у поступку јавне набавке 


