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На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12, 

14/15 и 68/15),  

 

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Македонска 28/2, Београд 

 

Објављује и доставља  

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1 

Услуга резервације авио карата,  ЈНОП 10/2018 

 

Питањe: 

 

На страни 15 конкурсне документације, опис предмета набавке у табели се тражи износ 

провизије за услуге резервације са и без пдв, уз напомену да износ провизије не може бити 

мањи од 10 динара по једној карти. 

 

Молимо за додатно појашњење табеле у обрасцу структуре цене, страна 16. 

У табели на страни 15 захтевате да се искаже цена услуге резервације авио карте и та цена се не 

може мењатити, а у обрасцу структуре цене тражите да се процентуално искаже цена карте и 

цена услуге. 

Ако је услуга резервације фиксна, а цена карте променљива (у зависности од дестинација), 

проценти јединичне цене авио карте и јединичне цене услуга не могу бити фиксни. 

Такође, критеријум за доделу уговоа је најнижа понуђена цена, те табела структуре цена 

додатно збуњује. 

 

Одговор:  

ЗЈН је прописан образац структуре цене као обавезан. Такође, истим законом је 

прописано да у случају неслагања обрасца понуде и обрасца структуте цене, понуда се 

вреднује на основу понуде и података из обрасца понуде. 

Услуга резервације авио карата је специфична набавка јер је цена авио карата  

променљива, не само због дестинација већ и других чинилаца, нпр. времена 

резервације, времена путовања и друго. Из тих разлога понуде се вреднују на основу 

цене провизије, а како су понуђачи обесмислили овај критеријум, то је наручилац 

ограничио овај износ да не  може бити нижа од 10 динара. Али зато може бити већа. 

Однос измећу цене карата и провозије који се захтева у процентуалном износу захтеван 

у обрасцу структуте цена је испуњавање обавеза из ЗЈН о нужности подношења и овог 

обрасца и ни у ком случају није од значаја за вредновање понуда нити при  реализацији  

уговора.  
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