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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима бр.1 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 

18.10.2018.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге комуникације – 

директан приступ интернету ( ЈН ОП 42/2018), у оквиру кога је поставило следећа 

питања: 

„1.С обзиром да је Наручилац као крајњи рок за предају понуда дефинисао 

датум 12.11.2018. године, који према радном календару за 2018. годину (за општи 

режим радног времена) спада у нерадни дан као државни празник, молимо за 

појашњење да ли је за Наручиоца 12.11.2018. године ипак радни дан или да у 

супротном дефинише нови рок за предају понуде у складу са Законом о општем 

управном поступку, члан 80, тачка 5. 

2.У вези са другим елементом критеријум за квалитет (К), на страни 16/64 

дефинисани су интервали протока на основу којих су распоређени пондери, код 

којих је Наручилац два пута узео у обзир проток од минимум 300 Mbit/s, приликом 

додељивања 1 пондера и приликом додељивања 10 пондера. Претпоставка је да је 

направљена техничка грешка. Молимо Наручиоца да изврши корекцију наведеног, 

тако да се код додељивања 10 пондера интервал за проток утврди на следећи 

начин: од 301 Mbit/s до 399,99 Mbit/s.“ 

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: 

1. Наручилац је објавио Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.Нови рок за 

подношење понуда је 13.11.2018. до 10 часова. Јавно отварање понуда је 

13.11.2018. у 11 часова. 

2.Наручилац је извршио Измену конкурсне документације и исту објавио на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    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. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1.Жељко Миланков,члан 

2.Анела Амиџић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 
 
 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

