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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење јавне набавке бр.ЈН 1.3.4/2020 – Демонтажа и постављање 
панелних ограда на спортским теренима и игралишту ПУ „Срећно дете“ у Новом 
Кнежевцу објављује  

 
Одговор на захтев заинтересованог лица  

за додатним информацијама и појашњењима  
 
Дана 23.3.2020. године, у 12:24 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац путем 
електронске поште примила је захтев за додатним информацијама и појашњењима 
заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.4/2020 – Демонтажа и постављање 
панелних ограда на спортским теренима и игралишту ПУ „Срећно дете“ у Новом Кнежевцу 
(који је код наручиоца заведен под бројем IV-404-9-10/2020 дана 23.3.2020. године), а који 
гласи:  
 
 
Питање:  
 

1. Јавна набавка бр. ЈН 1.3.4/2020, за коју је конурсна документација објављена дана 
20/03/2020 на Порталу јавних набавки са роком за предају документације закључно са 
24/03/2020, 
Да ли је могуће продужити рок за учествовање на тендеру? Узмите у обзир у ову 
новонасталу ситуацију са Корона вирусом и немогућност свих фирми да буду на 
послу због званично ограниченог временског кретања. 

 
Одговор:  
 

1. Чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама дефинисано је да заинтересовано лице 
може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. 
Како Ваш захтев за додатним инфомацијама или појашњењима није упућен у законом 
предвиђеном року Комисија за јавну набавку није у обавези да одговори на исти. 
Међутим, у циљу отклањања свих недоумица Комисија даје следеће појашњење: 
- Наручилац је, у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), истовремено са објављивањем позива 
за подношење понуда, објавио конкурсну документацију на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници дана 16.3.2020. године.  

- Наручилац је, у складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), дефинисао рок за подношење понуда и исти се неће 
продужити, из разлога што Комисија сматра да је дефинисани рок за подношење 
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понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде а 
узимајући у обзир врсту поступка предметне јавне набавке, као и Уредбу о 
организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл.гласник РС“, 
бр.31/2020), по којој је послодавац дужан да омогући запосленима обављање 
послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), на свим радним 
местима на којима је могуће организовати такав рад, односно Наредбу о 
ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Сл.гласник 
РС“, бр.34/2020, 39/2020 и 40/2020) којом је забрана кретања за сва лица утврђена 
у времену од 17 часова до 5 часова. 

 
 

                                                                                                             Комисија 
                                                     м.п.  

                                                                                                             за јавну набавку 
                                                 


