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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став  Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за јавну набавку услуга бр.404-1/11У-2019-28 - услуга брендирања 

и промоције инвестиционих потенцијала Града Ниша, обавештава сва 

заинтересована лица да је извршила: 

 

Измену конкурсне документације од 05.04.2019. године 

 

У одговору на питања потенцијалних понуђача, комисија је нагласила  

да ће извршити измену конкурсне документације којим ће преформулисати 

услове за учешће и прецизирати техничку спецификацију услуга са обрасцем 

структуре цене и упутством како да се попуни и тако измењену конкурсну 

документацију поставити на Портал УЈН и на званичној интернет 

презентацији наручиоца. 

Измене конкурсне документације извршене су у делу II Упутствo 

понуђачима како да сачине понуду на страни 5/39,  затим у делу  IV Услови 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 26., чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова на страни 19/39 и у делу Детаљан 

опис услуга  - техничка спецификација услуга брендирања и промоције 

инвестиционих потенцијала Града Ниша на странама 29/39, 30/39 и 31/39 

конкурсне документације. 

Измена конкурсне документације урађена је у циљу прецизнијег 

утврђивања врсте доказа и начина њиховог достављања и презентације, а на 

основу којих се утврђује испуњеност постављених  додатних услова.  Сами 

услови у нису били предмет измене.  

Комисија за јавну набавку је желела да овим изменама уклони било 

какве евентуалне нејасноће код понуђача, како у погледу тражених доказа 

тако и у погледу што бољег разумевања садржине услуга које су предмет 

јавне набавке,  као и да каснији  поступак стручне оцене понуда учини што 

објективнијим избегавајући, на тај начин, било какву субјективност и 

произвољност у свом раду. 

Комисија је на Портал УЈН и на званичној интернет презентацији 

наручиоца поставила нову измењену конкурсну документацију дана 

05.04.2019. године, претходно продуживши рок за достављање понуда и о 

томе информисала сва заинтересована лица, дана 03.04.2019. године, 

постављањем Обавештења на Портал УЈН и на званичној интернет 

презентацији наручиоца.  


