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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

Комисија Наручиоца сачињава 

 

 

 

Измену конкурсне документације број 2 

за отворени поступак јавне набавке услуга -  
Набавка консултантских услуга – јавно приватно партнерство,  Бр. XI-13-404-162/2017 

 

 

 

 

 

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке јавне набавке услуга -  

Набавка консултантских услуга – јавно приватно партнерство,  Бр. XI-13-404-162/2017, врши измену 

 Конкурсне документације, тако да мења поглавље  V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, 
односно страницу  13/36, a у свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.  

 

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

  
 

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-162/2017 

 

 
 
НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ: 
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



             

            13/36  
 

V   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ 
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ (Чл.84. став 4. Закона) 
Уколико ни након примене горе наведеног 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 када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење 
путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће све те 
коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који  
буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 


