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Предмет:  јавна набавка мале вредности услуга – резервација авио карата и 

хотелског смештаја за службена путовања запослених и постављених лица 

 

Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник РС”, бр. 124/12), да у року од три дана пошаље одговор заинтересованом лицу 

у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници. 

 

Питањe 1:  
У моделу Уговора у члану 2. на страни 18. у ставу један испод табеле у којој треба да 

искажемо појединачне цене авио карата И ноћења у хотелу са 3* у Бриселу, Москви, 

Бечу И Риму пише: 

 

"Цене авио карата и хотелског смештаја не могу бити веће од цена у Понуди број 

____. Дестинације из обрасца понуде су оквирне и дате су на бази планираних 

путовања Наручиоца и служе за оцену понуда. Број путовања и дестинације ће се 

реализовати путем захтева за извршење услуге, према стварим потребама 

Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности." 

У ставу 4. истог члана 2. на страни 19. пише даље: 

"Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати у периоду трајања уговора. Цена 

боравишне таксе мора бити урачуната у цену хотелског смештаја." 

 

Одговор 1:  
Под фиксном ценом хтели смо да кажемо да је цена максимална, односно да не може 

бити већа од цене дате у понуди у периоду трајања Уговора. У циљу појашњења 

уговорних обавеза добављача, овом приликом мењамо члан 2 модела уговора. 

У конкурсној документацији у прилогу 6. Модел уговора, допуњује се прва реченица у 

члану 2. став 3. стр. 18/27, тако да сада гласи:  

„Цене авио карата и хотелског смештаја не могу бити веће од цена исказаних у 

Понуди број ____, у периоду трајања уговора“. 

  

У члану 2. став 6. стр. 19/27, брише се следећа реченица: 

„Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати у периоду трајања Уговора.“ 

 


