
1 | 2  

 

У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

поступак јавне набавке мале вредности услуге обезбеђења авио карата за 

службена путовања у иностранство, ЈН број 404-1/9У/2019-28, обавештава сва 

заинтересована лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације: 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

У делу „IV   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА“,  у оквиру 

„Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом“, на страни број 16/30 Конкурсне документације, мења се текст:  

 

„У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом 

понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у 

достављеној понуди, понудио дужи рок важења понуде.“ 

 

тако да након извршене измене гласи:   

 
„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 

као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 

краћи рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај (исказан 

у сатима). У случају исте најниже понуђене цене и истог понуђеног рока 

испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи рок важења понуде (исказан у данима).  

Уколико ни након примене горе наведених резервних критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 

обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму и времену када 

ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба је јавно о 

чему ће бити сачињен записник и обављаће се у Служби за јавне набавке, у 

Ул. 7. јули број 6, Ниш. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 

имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок испоруке и исти рок 

важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 

одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
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ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 

чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба. У поступку извлачења путем жреба активно могу 

учествовати само овлашћени представници понуђача.“ 

 

Рок за подношење понуда се продужава у складу са Oбавештењем о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Изменом 

конкурсне документације број 1. У противном ваша понуда ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

У Нишу, 20.03.2019. године 


