
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 272/5-1 

Датум: 15.04.2014. 

Jaвна набавка број: Г-5/2014 

 

Предмет: измена конкурсне документације у вези са 

јавном набавком добара – гориво за моторна возила (Г-

5/2014) и одговор на постављено питање 

 

Дана 15.04.2014. електронским путем, на адресу: admi@narodnimuzej.rs упућено је питање 
у вези са деловима из конкурсном документацијом следеће садржине: 

 
„Упутство за сачињавање понуда тачка 4 – Цена у коме стоји да цена мора бити фиксна за 
време трајања уговора. Наиме, тачка 4 Упутства се не поклапа са моделом уговора, члан 4 
где стоји да се цене утврђују одлукама продавца у складу са кретањем на тржишту 
нафтних деривата у Републици Србији и да цена важи на дан испоруке. Питање – Да ли 
се горе наведено око цене може променити и ускладити?“ 
 
С тим у вези, 
Наручилац, Народни музеј у Београду, доставља измену конкурсне документације у 
поступку јавне набавке мале вредности  добара – набавка горива за моторна возила (бр. 
набаке Г-5/2014). 
Измена ће бити објављена на сајту Народног музеја у Београду и порталу јавних набавки. 
 
Даље, потенцијални понуђач је поставио питање  у вези са роком за достављање понуда 
(18.04.2014. или први радни дан након ускршњих празника?). 
 
Позивом за достављање понуда, тачком 9 регулисан је начин и рок за подношење понуда. 
С тим у вези, наведено је следеће: „Рок за подношење понуда износи 8 дана од дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће 
се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана 
наведеног рока до 16,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Уколико рок 
истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први 
наредни радни дан до 16,00 часова“. 
Имајући у виду да су позив за достављање понуда и конкурсна документација постављени 
на сајту Народног музеја у Београду и порталу јавних набавки дана 10.04.2014, рок од 8 
дана за достављање понуда истиче 18.04.2014. у 16,00 часова. 
Имајући у виду да је петак, 18.04.2014. (као последњи дан за достављање понуда) верски 
празник који се слави нерадно почев од великог петка до закључно са другим даном 
Васкрса, сходно Закону о државним и другим празницима у Републици Србији (сл. 
гласник РС бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), рок за достављање понуда, како је и наведено 
у позиву за достављање понуда, истиче првог наредног радног дана до 16,00 часова. Дакле, 
рок за достављање понуда је уторак, 22.04.2014. до 16,00 часова. 
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