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Број: 999/2020 
Датум: 20.05.2020. године 
ЈНОП 03/2020-1.1.15 
 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

 
за Јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема, редни број ЈНОП 03/2020-1.1.15, 
на писани захтев/сугестију заинтересованог лица, који је упућен путем електронске поште 
дана 19.05.2020. године у 09:34 часова, који је заведен код Наручиоца под деловодним 
бројем 998/2020 дана 19.05.2020. године, следеће садржине: 
 
„Поштовани, 
  
С обзиром на то да наведени рок за предају понуда пада у недељу, замолили бисмо Вас да 
измените наведени део конкурсне документације и наведете одговарајући рок за предају 
понуда, односно да исти буде радни дан. 
 
Хвала унапред.“ 
 
Одговор: 
 
Поштовани, 
 
Наручилац је у Позиву за подношење понуда бр. 884/2020 од 24.04.2020. године навео 
следеће:  
 
„ Рок за достављање понуда је 24.05.2020. године, до 13:00 часова. Уколико последњи дан за 
подношење понуда падa у нерадне дане, последњи дан за подношење понуда помера се на први 
следећи радни дан до 13:00 часова. 
 
такође у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку бр. 885/2020 од 24.04.2020. године, 
на страни 30. Наручилац је навео следеће: 
 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 
24.05.2020. године, до 13:00 часова, у писарници наручиоца. Уколико последњи дан за подношење 
понуда падне у нерадне дане, последњи дан за подношење понуда помера се на први следећи радни 
дан до 13:00 часова. 

 
Како је евидентно да термин „нерадне дане“ изазива недоумице код потенцијалних Понуђача око 
питања радних и нерадних дана код Наручиоца, Наручилац ће прихватити наведену сугестију и 
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извршиће измену Конкурсне документације, којом приликом ће прецизирати датум до када 
потенцијални понуђачи могу достављати понуде у предметној јавној набавци, све како би обезбедио 
што је могуће већу конкуренцију. 
 
Додатне информације и појашњења представљају саставни део конкурсне документације ЈНОП 
03/2020-1.1.15. 

 
 
С поштовањем, 
 
                                                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 03/2020-1.1.15 


