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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
 

Предмет: Питања и одговори по јавној набавци мале вредности за услугу интернет 
конекције по партијама, бр. 46 – 04/2017. 

 
 
ПИТАЊА:  
 
Питање бр.1. 
 
 

1. Потенцијални понуђач је поставио  питање у вези са  ценом услуге, која не може 
бити 0 (нула) динара. Понуђач моли за потврдуо да у складу са Законом о платном 
промету цена не може бити изражена са више од две децимале. 

  
 

2. Потенцијални понуђач наводи да је у Моделу уговора, у члану 6. је наведено 
следеће: 

Уколико наручилац из објективних околности (затворени аеродроми, отказани летови, 
обустава рада или више силе) није у могућности да користи неке од уговорених услуга за 
које је пружалац услуга обезбедио одговарајућа документа и због тога претрпи штету, 
пружалац услуга се обавезује да од својих коопераната омогући могућу надокнаду, као и у 
случају отказивања заказаног лета услед временске непогоде или другог узрока. 
 
Понуђач тражи измену документације у овом делу јер констатује да у случајевима више силе 
и других наведених неповољних објективних околности, агенција врши збрињавање 
путника или обезбеђивање лета са другом авио компанијом. Сама агенција није у обавези да 
врши надокнаду било које врсте јер у случајевима више силе и осталим овде наведеним, 
реална непријатност није узрокована од стране агенције.  
Понуђач констатује да је добра пословна пракса у овим случајевима да се надокнада 
евентуалне штете врши у складу са условима крајњег извршиоца (авио компаније или 
хотела) односно условима које су наручиоцу предочени приликом понуда врста авио 
карата и хотелског смештаја. 
 

3. Да ли се доставља сцоринг закључно са 2015. или 2016. годином јер у условима за 
учешће и доказивању услова се не поклапају тражене године документа? 
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ОДГОВОРИ: 
 
Питање бр.1 
Наручилац је сагласан са констатацијом да у складу са Законом о платном промету цена не 
може бити изражена са више од две децимале, па сходно томе понуђачи морају да цену 
услуге обезбеђења авио карата или смештаја у хотелу у Обрасцу понуде прикажу са две 
децимале.  

 
Питање бр.2. 
Наручилац је сагласан са изменом чл. 6. Модела уговора, у контексту крајње одговорности 
агенције за случајеве наведене више силе, тако да чл.6. гласи:   
        „Уколико наручилац из објективних околности (затворени аеродроми, отказани летови, 
обустава рада, отказивања заказаног лета услед временске непогоде или другог узрока или више 
силе) није у могућности да користи неке од уговорених услуга за које је пружалац услуга обезбедио 
одговарајућа документа и због тога претрпи штету, пружалац услуга се обавезује да од својих 
коопераната омогући могућу надокнаду, у складу са условима крајњег извршиоца (авио 
компаније или хотела,) односно условима које су наручиоцу предочени приликом понуда 
врста авио карата и хотелског смештаја”. 
 
Питање бр.3. 
 Скоринг се доставља закључно са  2016. годином , у питаљу је грешка у куцању. 
 
 
 
 
Комисија за јавну набавку 


