
Страна 22 од 59 
 

 Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs. 

  
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу: поштом, на адресу: 
Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а,  путем факса:011/2603-042, 
са назнаком: „Питање за Комисију, јавна набавка број 13-107-00“, или на е-маил адресу info@11april-
nbgd.edu.rs.  у периоду од 08 часова до 17 часова  радним данима. 
НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења  ће сматрати примљеним 
уколико је стигао искључиво у радно време Наручиоца,тј. у периоду од 08 часова до 17 часова  
радним данима. 
 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и 
да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
НАПОМЕНА: 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у 
писаном облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, 
представљају саставне елементе Конкурсне документације.  
 
Измене и допуне Конкурсне документације       

Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за  
подношење понуда. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или 
допуни Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене и допуне објавити на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
Уколико Наручилац  измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће 
Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да измени или 
допуни Конкурсну документацију. 
 
Измене, допуне и опозив понуде 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре 
истека рока за подношење понуда.              
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати 
поднету понуду. 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави Наручиоцу пре 
истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, 
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