
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СУБОТИЦАГАС“ 
Број: 169-9/20 
Дана: 25.03.2020. 
С у б о т и ц а 
 
 
 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
 
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у 
вези ЈН 10/20, добра – набавка и испорука машинског материјала за изградњу и 
одржавање дистрибутивне гасне мреже– – полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и 
полиетиленски фазонски комади,  од дана 23.03. и 24.03.2020. године, објављујемо 
одговор на наведена питања. 
 
 
Питање 1: 
 
Заинтересовани смо за учешће за вашу Јавну набавку добара 10/20. 
Моје питање је да ли ће обзиром на новонасталу ситуацију долазити до промене 
померања датума за предају документације. 

 
Одговор на Питање:  
 
На данашњи дан сви датуми из Позива за подношење понуда и из Конкурсне 
документације су валидни. 
 
Питање 2: 
 
Поштовани, 
нисте ми одговорили да ли се помера рок за предају због новонастале ситуације. 

 
Одговор на Питање:  
 
На данашњи дан сви датуми из Позива за подношење понуда и из Конкурсне 
документације су валидни. 

 
  
 
 
 

КОМИСИЈА 
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