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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке услуге 
физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне 
набавке: 404-1-224/20-7 

             Дана 29.04.2020. године, заинтересовано лице обратило се Захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-1-7/20-7 дана 30.04.2020. године, у вези поступка јавне 
набавке услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци, бр. 
јавне набавке: 404-1-224/20-7, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
               Питање:  
            „Имајући у виду вишу силу и околности које нису могле да се  предвиде, молимо Вас 
за одлагање рока за предају и отварање понуда у поступку јавне набавке број 404 -1-224/20-7 
-  Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци.  
            Због новонасталих околности и ванредног стања суочавамо се са отежаним 
пословањем у банкама које раде смањеним капацитетом и имамо проблем за добијање 
банкарске гаранције. 
            Имајући у виду ову ситуацију молимо Вас да одложите рок за предају понуде за 
08.05.2020. године.“ 

 
               Одговор: 
 
              „Имајући у виду да је предметни поступак јавне набавке објављен дана 02.04.2020. године, у 
моменту када је већ било проглашено ванредно стање, да је Одлука о проглашењу ванредног стања 
и даље на снази, као и то да је већина банака за време ванредног стања пословала смањеним 
капацитетом, комисија за јавну набавку сматра оправданим захтев заитересованог лица за 
продужење рока за подношење понуда. 
              Узимајући у обзир објективне разлоге који отежавају подношење понуда у року одређеном 
конкурсном документацијом, комисија, поступајући на начин којим се не угрожавају права понуђача у 
предметном поступку јавне набавке, прихвата захтев заинтересованог лица. 
              Наручилац ће продужити рок за подношење понуда о чему ће бити објављено 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.“ 

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ     
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