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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 17.3.2020. године, у 14:43 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-404-9-6/2020 дана 17.3.2020. године), а који 
гласи:  
 
 
Питање:  
 
1 - Да ли је рок за извођење радова 15 календарских дана од увођења у посао по свакој 
позицији или за све позиције заједно? 
(мислимо на позиције I, II, III, IV) 
 
2 - Да ли је могуће извршити обилазак локација за извођење радова? 
Уколико је могуће извршити обилазак молим дајте нам контакт податке особе која је 
надлежна за то и термин када можемо извршити обилазак. 
 
 
Одговор: 
 

1. Изабрани извођач радова је обавезан да уговорене радове изврши у року од највише 
15 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, односно у дефинисаном 
року за извођење радова морају бити изведени сви уговорени радови на све четири 
локације. 
 

2. Обилаз локације није предвиђен предметном конкурсном документацијом, односно 
понуда понуђача неће бити одбијена као неприхватљива уколико не садржи 
Записник о извршеном прегледу локације. 
Са друге стране, свако заинтересовано лице може извршити обилазак локације, у 
циљу упознавања са предметном локацијом и свим осталим информацијама које 
могу бити од значаја за припрему понуде, сваког радног дана од 10,00 до 12,00 
часова уз претходно поднет писани захтев, у складу са чланом 20. Закона о јавним 
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набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) на e-mail 
javnenabavke@noviknezevac.rs , најмање 1 (један) дан пре планираног обиласка.  
Последњи рок за обилазак и преглед локације је 1 (један) дан пре отварања понуда. 
Лице које врши обилазак локације мора приложити одговарајуће овлашћење на 
меморандуму предузећа. 
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