
СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  

Службени пут завода 5 

Број: 02-8/6/2016 

Београд 

14.01.2016. године 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Поштовани, 

У складу са ЗЈН достављамо Вам одговоре на питања једног од понуђача везаних за Јавну 

набавку услуга – Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у иностранству број: 

ОП 2/2016, од стране наручиоца Стрељачког савеза Србије. 

 

ПИТАЊА 

 

1) С обзиром да је критеријум најнижа понуђена цена, да ли ће се цена од 0,00 динара 

сматрати прихватљивом, односно да ли понуђач може да понуди цену од 0,00 динара. 

Уколико не може, молимо вас да прецизније дефинишете која је најнижа могућа цена коју 

понуђач може да понуди, а да се сматра прихватљивом и тиме обезбедите једнак положај 

свим понуђачима што је у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 2) Такође указујемо и на то да је Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“ бр.1149/2012) чланом 4. Утврђено да се уговором 

између јавног сектора и привредних субјеката не може предвидети рок за измирење 

новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни сектор 

дужник, молимо вас да измените конкурсну документацију и да дефинишете максимални 

рок плаћања и тиме обезбедитеједнак положај свим понуђачима што је у складу са Законом 

о јавним набавкама. 

 

3) Да ли је у обрасцу понуде начињена техничка грешка јер је захтевано да се упише назив 

и адреса хотела у коме ће бити обезбеђена услуга (уз напомену да је обавезно наведено 

уписати)? 

У техничким захтевима нигде није наведен захтев за било коју дестинацију, већ захтев за 

услугу посредовања при резервацији хотелског смештаја у вези са присуством на 

спортским догађајима, такмичењима и припремама ван седишта Наручиоца, те уколико је 

техничка грешка у питању, молимо вас да исправите Образац понуде. 

 

 

 

ОДГОВОРИ 

 

1) Најнижа могућа цена, коју понуђач може да понуди, а да се понуда сматра прихватљивом 

је 100,00 дин. Наручилац је извршио измене конкурсне документације које су објављене на 

порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца и прецизирао минималну цену 

услуге резервације. 

 



2) Наручилац је извршио измене конкурсне документације, које су објављене на порталу 

јавних набавки и на интернет страни Наручиоца, и истакао да рок плаћања не може да буде 

дужи од 45 дана. 

 

3) Начињена је техничка грешка у обрасцу понуде, на месту где је захтевано да се упише 

назив и адреса хотела у ком ће бити обезбеђена услуга. Техничка грешка је исправљена у 

изменама конкурсне документације, које су објављене на порталу јавних набавки и на 

интернет страни Наручиоца. 

 

Председник Комисије за 

         Јавну набавку 

        


