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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 208/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.6/2018 – Електро делови и 
материјал (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у 
законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица  

за поступак јавне набавке бр. 1.1.6/2018 – Електро делови и материјал  
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 

I питање/захтев за појашњење:  
 
молим Вас за додатне информације у вези следећих позиција у партији 1 ЈН 1.1.6/2018 
 
Позиција 34 – Молим Вас за пуну ознаку контактора или да наведете снагу и напон? 
Позиција 47 – Молим Вас за тачну ознаку и произвођача траженог артикла јер по наведеном 
у конкурсној документацији није могуће дефинистаи тражени артикал. 
Уједно Вас молим да комплетне техничке ознаке дате на латиници јер ћириличне доводе у 
недоумицу. 
Позиција 48 – Молим Вас за тачну ознаку и произвођача траженог артикла јер по наведеном 
у конкурсној документацији није могуће дефинистаи тражени артикал. 
Уједно Вас молим да комплетне техничке ознаке дате на латиници јер ћириличне доводе у 
недоумицу. 
Позиција 130 – Молим Вас да дате тачну ознаку захтеваног артикла, или наведете прецизне 
техничке карактеристике: величина, снага, карактеристика искључења, начин монтаже, 
напон? 
Позиција 131 – Молим Вас да дате тачну ознаку захтеваног артикла, или наведете прецизне 
техничке карактеристике: величина, снага, карактеристика искључења, начин монтаже, 
напон? 
 
Одговор: 
 
Комисија ће на основу постављених питања у најкраћем року извршити измену конкурсне 
документације. 
 
 



 
 

II питање/захтев за појашњење:  
 
Уједно Вас молим да објавите нови датум за подношење понуда јер је 06.04.2018. државни 
празник и самим тим нерадан дан. 
 
Одговор: 
 
У вези постављеног питања комисија заинтеросованим лицима даје појашњење у вези рока 
за подношење понуда. Рок за подношење понуда је 06.04.2018. и пада у нерадни дан. 
Рокови у јавним набавкама су прописани Законом о јавним набавкама. Рачунање рокова се 
врши у складу са Законом о опште управном поступку. У наведеном закону је дефинисано да 
уколико последњи дан рока пада у нерадни дан или за државни празник, као последњи дан 
рока рачунаће се први наредни радни дан. С обзиром да је државни празник и 09.04.2018., 
као последњи дан рока рачуна се први наредни радни дан тј. 10.04.2018. године. 
 
 
 
 
 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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