
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 126/2015-Д-I/7-
Датум: 26.06.2015. године
Београд, Теразије 51V

БД

На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Репбулике Србије (Службени гласник РС"
број 52/05), и члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12
и 14115),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 301. седници од 26.06.2015. године доноси:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности број 3/2015 за набавку услуга
хотелског смештаја у земљи и иностранству.

Образложење

Наручилац Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5/V
спровела је поступак јавне набавке мале вредности услуга, за набавку услуга хотелског
смештаја у земљи и иностранству, чија је процењена вредност 2.033.851,00 динара. Наведени
поступак покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број:
109/2015-Д-04/16 од 13.02.2015. године, коју је донео Савет Агенције за енергетику Републике
Србије.

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом дана 02.06.2015. године
постављен је на Портал јавних набавки, на интернет страници Агенције и послат поштом на
следеће адресе:

1. Предузеће за туристичке услуге, трговину и посредовање IMPALA доо, Београд
(Вождовац), улица Кумодрашка број 1О;

2. Предузеће за трговину, туризам и услуге JUMBO TRAVEL доо Београд (Врачар), улица
Београдска број 33;

3. Предузеће за туризам и угоститељство NOVI ASTAKOS доо, Београд (Врачар), улица
Кумановска број 2;

4. SUPER TRAVEL друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Стари град), улица
Васина број 10/4;

5. Предузеће за туризам, заступање, спољну и унутрашњу трговину и пружање услуга у
пословном промету UNIDEA доо, Београд, улица Видиковачки венац број 7/12.

Рок за достављање понуда био је 19.06.2015. године до 12:00 часова.

Благовремено, тј. до дана 19.06.2015. године до 12:00 часова, примљене су три понуде.

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:



Чланом 3. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, прописано је да је уговор о
јавној набавци теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између наручиоца и
понуђача у складу са спроведеним поступком јавне набавке, који за предмет има набавку
добара, пружање услуга или извођење радова.

Чланом 3. став 1. тачка 27) Закона о јавним набавкама, прописано је да је понуђена
цена, цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима, у коју су урачунати сви
трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном
документацијом.

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама, прописано је да је
прихватљива понуда она 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.

Наиме, како је напред наведено, уговор о јавној набавци је теретни уговор. Теретни
уговори су врста уговора код којих једна страна даје накнаду за корист коју добија од друге
стране, односно сауговорника.

С обзиром да су у све три приспеле понуде понуђачи понудили наручиоцу цену од 0,00
динара, за извршење услуге која је предмет јавне набавке, што значи да им је услуга заправо
бестеретна, бесплатна за наручиоца као другу уговорну страну, то произлази и да би уговор
закључен између изабраног понуђача и наручиоца био бестеретан, доброчин, али не би био
уговор о јавној набавци у смислу члана 3. став 1. тачка 2) Закона о јавној набавци.

С обзиром на напред наведено, Комисија предлаже Савету Агенције за енергетику
Републике Србије да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у смислу члана 109.
став 1. Закона о јавним набавкама.

Упутство о правном средству:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев за
заштиту права подноси се преко ове Агенције (непосредно, поштом препоручено са
повратницом, електронском поштом или факсом). Подносилац захтева за заштиту права је
дужан да уз захтев за заштиту права са садржином одређеном чланом 151. Закона о јавним
набавкама достави и потврду о уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 2. Закона на: рачун
буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, у износу од 40.000,00 динара.

Ову одлуку доставити:
1. Предузећу .П!' за трговину и туризам друштво са ограниченом одговорношћу Београд

(Стари град), Теразије број 16/V, стан 25,
2. Друштву за унутрашњу и спољну трговину и услуге ,,8Т PEGROTOUR" друштво са

ограниченом одговорношћу Београд (Стари град), Топличин венац 19-21,
3. Друштву за туризам "ТТС ТОР TRAVEL CENTAR" д.О.О.Београд (Стари град), Риге од

Фере број 6,
4. Архиви
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