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Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку 

јавне набавке услуга  – Набавка авио карата за потребе Факултета 
организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015  

 
 
 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку услуга  – Набавка 
авио карата за потребе Факултета организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015, на 
питање потенцијалног понуђача од  27.08.2015. године.  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, 
www.fon.bg.ac.rs,  линк тендери и Порталу за јавне набавке. 
 
  С поштовањем,  
 
 
 
 
 

    Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана 
                             Број:  

07-03 бр 3/2 од 21.07.2015. године 
  

 
 
 
Достављено:  
 

- Свим потенцијалним понуђачима за које  
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 

 
Комисија за јавну набавку услуга  – Набавка  авио карата  за потребе 

Факултета организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015 , образована 
решењем број 07-03 бр 3/2 од 21.07.2015. године 

 
Београд, 27.08.2015. године 

 
Предмет: 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 
 

              Дана 27.08.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача 
следећег садржаја:  
 
 
Питање  
 

Поштовани, 

у одговору на Захтев за додатним информацијама који смо Вам проследили 

18.08.2015.г, навели сте да у току трајања уговора може доћи до измене цена наведених 

у понуди. Међутим, сем у Вашем одговору, наведено није предвиђено у конкурсној 

документацији и моделу уговора. Молимо Вас да конкурсну измените и ускладите је са 

чланом 115. Закона о јавним набавкама који гласи: 

"Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене 

или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити 

јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени 

посебним прописима." 

У супротном сматрамо да поступак није спроведен у складу са Законом о јавним 

набавкама као што у складу са законом неће бити ни извршење уговора." 

  

 Одговор наручиоца 

          У складу с чланом 63. Закона о јавним набавкама врши се измена 
Конкурсне документације за јавну набавку услуга  – Набавка  авио карата  за 

потребе Факултета организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015 и то:  
Врши се измена на страни 15. Конкурсне документације, тачка 11.- Валута и 
начин на који мора да буде наведена и изражена у понуди 
Иза става 1.тачке 11 додаје се став 2 и гласи: 
“ након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи 
промену цене само из објективних разлога“; 
Иза става 2 додаје се став 3. и гласи „Давалац услуге треба да достави 
спецификацију структуре цене , доказиву на основу рачуна, ценовника улазне 
фактуре и слично.  
За сваки конкретан захтев корисника услуга потребно је доставити више опција 
са летовима , од три различита авио превозика . Уколико се за сваки захтев за 
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испоруку авио карата не достави више опција за исту класу од три различита 
авио превозника , неопходно је доставити образложење у писаном облику. 
Давалац услуга је у обавези да кориснику редовно доставља пропагандни 
материјал( брошуре, програме , ценовнике)“. 
Досадашњи став 2 тачке 11 постаје став 4. Тачке 11. 
Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу . 
 
Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 
измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни 
део понуде.  
 
 


