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Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр. 3 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара - набавка и замена светлећих тела у 

клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, 

ЈН МВ 5/2017. 

 

Дана 13.02.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - набавка 

и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП 

Војводине и Покрајинске владе, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

На страни 64/68 конкурсне документације се каже: 

14. обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз 

напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 

20. Закона:  

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 евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за 

додатне информације, са обавезном назнаком «Тражење додатних информација или 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку – добара– набавка и 

замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП 

Војводине и Покрајинске владе (ЈНМВ 5/2017) може се упутити наручиоцу:  

• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 

наручиоца (Управа за заједничке послове покрајинских органа, 21000 Нови Сад, 

Булевар Михајла Пупина 16.)  

 

- писарница се налази у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16., 

приземље, канцеларија бр. 59. Радно време писарнице за непосредан пријем 

докумената је од 8:00 до 16:00 часова, радним даном (понедељак – петак).  

- није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим 

Писарнице.  

Или 

• путем електронске поште, на емаил: лила.габриц@војводина.гов.рс  

 

- електронска пошта се прима од 8:00 до 16:00 часова, радним даном (понедељак – 

петак). Електронска пошта која је приспела на маил сервер у другом временском 

периоду биће примљена и заведена наредног радног дана.  

- није прихватљиво слање елетронске поште на друге е маил адресе осим горе 

наведене. 
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Данас, у понедељак 13.02.2017., након што смо предали понуду на писарници, и 

након што смо поставили питање где ће бити одржано отварање, добили смо одговор 

да је рок за достављање понуда продужен. 

Одмах смо проверили податке о предметној ЈН и установили следеће: 

 

 Шифра документа на Порталу УЈН 

1 Да сте 09.02.2017. у 9:57 сати објавили Обавештење о продужетку рока за 

подношење понуда/пријава 1366989 

2 Да сте 10.02.2017. у 15:45 сати објавили Измену и допуну конкурсне 

документације 1369808 

3 Да сте 10.02.2017. у 15:46 сати објавили Питања и одговоре везане за 

конкурсну документацију 1369809 

 

Из вашег одговора на питање, (Шифра 1369809 од 10.02.2017. 15:46 сати) види 

се да је питање Вама (Наручиоцу) достављено 10.02.2017. Дакле, 2 дана након истека 

рока за постављање питања. 

Ово питање нисте смели да узмете у обзир нити да поступате по њему. 

 

Када сте то већ учинили (узели га у обзир и одговорили на њега), променили сте 

конкурсну документацију и тражите да понуђачи поступају по њој. 

 

Како је у питању измена у делу Потврде за референце, које су неки понуђачи 

већ припремили и добили од својих наручилаца, а како је у питању мања измена, да ли 

је могуће да ипак уважите потврде понуђача дате на првобитној верзији конкурсне 

документације? 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

Наручилац ће уважити потврде понуђача дате и на првобитној верзији Стручне 

референце – образац потврде. 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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