
Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56 

11000 Београд 

Датум: 27.07.2016. године 

Деловодни број: 04-302 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге обезбеђења авио карата и других 

путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања, број јавне набавке 

1.2.5/2016 

 

 

Дана 26.07.2016. године достављен је захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће 

садржине: 

„Да ли ће понуђена цена за услугу посредовња при резервацији путних карата и хотелског 

смештаја од 0 дин бити прихватљива, или је потребно понудити износ виши од 0 дин с 

обзиром да је Уговор о јавној набавци теретан уговор?“ 

 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана 

27.07.2016. године Комисија даје следећи: 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

У Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке у делу: Поглавље VI  

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 14. ВАЛУТА И НАЧИН НА 

КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ стоји да: 

„Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да 

ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.   

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Цена по јединици мере не може бити мања од једног динара. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. „ 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у поступку јавне набавке мале вредности услуга –  

услуге обезбеђења авио карата и других путних карата  

и хотелског смештаја за потребе службених путовања 

 број јавне набавке 1.2.5/2016 

образована Решењем бр. 04-296 од 15.07.2016. године 

 


