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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ 

СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ И У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПОД ОЗНАКОМ И БРОЈЕМ ЈН-ОП-У- II/3 -2020, 

Потенцијални понуђач у отвореном поступку јавне набавке услуга обезбеђивања авио 

карата и хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и у Републици 

Србији под ознаком и бројем ЈН-ОП-У- II/3 -2020, је у складу са одредбом прописаном 

у члану 63. став 2 Закона о јавним набавкма, тражио појашњења конкурсне 

документације. 

Комисија за јавну набавку, у складу са одредбом прописаном у члану 54. став 13, а у 

Законом прописаном року, доставља одговоре. 
 

ПИТАЊЕ 1. Да ли је као цена услуге прихватљива понуђена цена услуге 0,00 РСД 

(нула) односно да ли понуђач може да понуди цену од 0,00 РСД?  

ОДГОВОР 1: 

Цена услуге у износу од “0,00 РСД” динара је прихватљива уколико понуђач може да 

образложи да са ценом услуге “0,00 РСД” може да извршава своје обавезе. У случају да 

понуђач понуди цену од 0,00 РСД дужан је да достави образложење из којег се 

несумњиво може утврдити да има оправдања да своје услуге пружа за 0,00 РСД. 

 

ПИТАЊЕ 2.  
У оквиру додатних услова захтеван је услова «да Понуђач има могућност on-line 

резервације авио карата и хотелског смештаја.» а као доказ тражено је «Попуњен 

образац - Изјава да постоји могућност издавања  on-line резервација потписана од 

стране овлашћеног лица Понуђача.». Да ли понуђачи треба да сами направе изјаву која 

се даје под кривичном и материјалном одговорношћу да постоји могућност издавања  

on-line резервација? 

ОДГОВОР 2.  
Понуђачи треба сами да сачине изјаву коју дају под кривичном и материјалном 

одговорношћу да постоји могућност издавања  on-line резервација 
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