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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 
услуга  – извођење екскурзије и наставе у природи за потребе Основне школе „Филип 
Кљајић Фића“  из Београда, ЈН бр. 3/2014, у вези структуре цене, и то:  
 
Питање 1:  
У прилогу за структуру цене тражи се попуњавање вредности елемената који учествују у 
укупној цени без ПДВ-а односно са ПДВ-ом. Коме је потребан податак колики је ПДВ за 
превоз, он се плаћа превознику и он износи 20% за превоз у земљи, а за превоз изван 
земље је 0%, ПДВ код хотела је 10% за смештај и 20% за храну, за улазнице се не плаћа 
ПДВ, за дневнице лекара и водича се такође не плаћа. ПДВ у буквалном значењу је порез 
на додату вредност и сматрам да за туристичке аранжмане структура цене треба да 
садржи укупне цене по елементима плус агенцијску провизију - односно додату вредност 
на коју се плаћа 20%.  

 

Моје питање је како да попуњавамо у конкретном случају ову структуру поготово што 
већина понуђача једноставно на сваку ставку која учествује у цени додају 20% ПДВ па 
онда цена без ПДВ-а која је релевантна за поређење буде нижа. За родитеље који 
плаћају ове аранжмане је искључиво важна коначна цена и она би требало да буде 
предмет поређења, а не цена без ПДВ-а. 

 
Одговор 1:  
 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) и 
Правилника о обавезним елементима  конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13) 
Наручилац је у обавези да у Конкурсној документацији предвиди образац структуре 
понуђене цене у којем морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што 
су: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а.  
 
Код јединичних цена за услуге које не подлежу ПДВ-у, у колони „вредност без ПДВ-а“ и 
колони „цена са ПДВ- ом“ исказује се идентичан износ. 
 
На основу члана 64. Закона о јавним набавкама процењена вредност јавне набавке 
исказује се у динарима, без пореза на додату вредност. На основу члана 3. тачка 33) 
Закона о јавним набавкама прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју 
наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, 
нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности јавне набавке. 
На основу наведених законских одредби, Наручилац је конкурсном документацијом 
предвидео да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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