
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке услуга: - Услуге обезбеђења 

авио карата за службена путовања запослених у иностранство,  редни број набавке М-

37/16, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Поштовани, 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Према конкурсној документацији цену треба изразити у процентима, као service fee. У 

наставку се налази линк са одлуком републичке комисије за заштиту права којом је 

такав начин забрањен: 

хттп://www.кјн.гов.рс/сw4и/доwнлоад/филес/артицле/3014-

2015одлукарк.пдф?ид=17580 

У сваком случају, било да се цена услуге посредовања изражава у процентима или 

номиналном износу, требало се придржавати Закона о платном промету према ком 

цена не може бити изражена на више од две децимале. 

У истој одлуци (приложеној) пише да цена услуге не може бити нула динара или 

процената јер је то онда доброчини а не теретни уговор. Уговор по основу јавне 

набавке мора бити теретни, у складу са Законом. 

Друго пондерисање вршите по основу понуђеног времена за реализацију услуге 

изражену у сатима. Препорука је да извршите измену „у целим сатима“ или до 

одредите доњу, минималну границу временске јединице за овај рок. У супротном ћете 

доћи у апсурдну ситуацију када би били принуђени да прихватите понуду са понуђеним 

на пример 0,0000000001 сати и слично. Имамо искуства са тендерима на којима су 

Наручиоци били принуђени да прихвате понуђене наносекунде (милијардити део 

секунде). 

Након пондерисања, следећи критеријум је дужи рок плаћања. Требало би, у складу 

са Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 4. 

став 1. да дефинишете горњу границу рока плаћања од 45 дана. 

Наредни критеријум је „дужи рок важења понуде“ где такође можете врло вероватно 

добити понуђене опције као „+ бесконачно“ и слично. Требало би дефинисати горњу 

границу рока важења понуде како не бисте ушли у причу као са поменутим 

наносекундама.  

При изменама конкурсне документације препоручујемо одређивање реалног, 

одлучујућег критеријума за доделу уговора у складу са ЗЈН , којим се вреднује квалитет 

кадра на пример. У сваком случају квалитет а не квантитет. 

У садашњој конкурсној документацији, шта би требало уписати у обрасцу понуде за 

„укупна цена без ПДВ-а“, страна 17. Једну од тачака из Обрасца структуре цене? И 

коју? 

Додатну конфузију уноси чињеница да у обрасцу структуре цене треба уписати фее у 

% , а на страни 10 конкурсне документације, тачка 9. кажете: 

  

Цена повратних авио карата треба да буде исказана у динарима и у максималном 

износу, без пореза на додату вредност, и са укљученим свим трошковима (трошкови 

услуге резервације-издавања карата, аеродромскетаксе и др.). 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

http://www.kjn.gov.rs/sw4i/download/files/article/3014-2015odlukark.pdf?id=17580
http://www.kjn.gov.rs/sw4i/download/files/article/3014-2015odlukark.pdf?id=17580


Можда сте овим мислили на цене карата при реализацији оквирног 

споразума.  Замолили бисмо за објашњење. 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације, која ће 

бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације 

 

 

 

Објашњење број: 3                                                                              Комисија за јавне набавке 

Датум: 18.08.2016. г. 

 

 


