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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС“, бр.124/1214/15, 68/15),
Наручилац врши
ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И
ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА
ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
БРОЈ 4/2020
Наручилац врши измене и допуне Конкурсне документације на начин да ће од понуђача са којима
буде закључио оквирни споразум, а на име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење
посла, тражити да Наручиоцу предају банкарску гаранцију са роком важења од једне године, а не са
роком важења од 3 године, како стоји у Конкурсној документацији, објављеној 5. марта 2020. године.
У складу са наведеним, Наручилац врши измене и допуне Конкурсне документације на странама 26, 29. и
35:
1. У поглављу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, на страни 26. Конкурсне
документације, мења се Образац 8, односно текст Изјаве понуђача о достављању средстава
финансијског обезбеђења, тако да сада гласи:
"Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу:
у року од десет дана од дана закључења Оквирног споразума о пружању услуга посредовања при куповини
авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја, број 4/2020, Наручиоцу предати
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности Оквирног споразума, без
ПДВ-а, са роком важења од једне (1) године и 30 дана од дана закључења Оквирног споразума.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Не
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од
оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова".
2. У поглављу VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА
ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ
СМЕШТАЈА, на страни 29. Конкурсне документације, у члану 7. став 1. мења се и сада гласи:
ʺСваки Добављач је дужан да у року од десет дана од дана закључења Оквирног споразума Наручиоцу преда
банкарску гаранцију за добро извршење посла из Оквирног споразума, у висини од 10% од вредности
Оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важења од једне (1) године и 30 дана од дана закључења
Оквирног споразума.ʺ
3. У поглављу IX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, на страни 35.
Конкурсне докумантације, тачка 12. став 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ

ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
мења се и сада гласи:
ʺДобављач је дужан да у року од десет дана од дана закључења оквирног споразума наручиоцу преда
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВа, са роком важења од једне (1) године и 30 дана од дана закључења оквирног споразума.ʺ
У осталом делу, Конкурсна документација остаје непромењена.
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објавити Измењену и допуњену
Конкурсну документацију, како би потенцијални понуђачи могли да у складу са њом поднесу понуде.

