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Број: 05-1265/6 
Дана, 31.12.2018. године. 
 

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. 1265/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.27/2018 – Лед расвета са 
уградњом (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. 1.1.27/2018 
 

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

Питање/захтев за појашњење:   
 
Поштовани, 
 
Да ли се ради о грешци кад је  у питању рок за предају тендера. Обзиром на предстојеће 
празнике и нерадне дане сматрамо  да је рок за предају тендера 04.01.2019. јако кратак и да 
ускраћујете равноправно учешће свим заинтересираним понуђачима. 
 
С поштовањем, 
 
 

Одговор: 
 
Одредбом члана 99. ЗЈН је наручиоцима делегирано право да одреде примерен рок за 
подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности у смислу члана 39. став 1. ЗЈН, 
али да исти не може бити краћи од осам дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 
 
Такође, супсидијарним прописом за поступак јавне набавке какав је Закон о општем 
управном поступку (Сл. гласник РС бр. 18/2016 - у даљем тексту: ЗУП) којим се регулише 
све оно што није ЗЈН као посебним прописом,  у члану 80. став 1. ЗУП је дефинисано да се 
рокови рачунају на дане, месеце и године. Када се томе придода одредба става 4. члана 80. 
ЗУП која гласи: „Почетак и ток рокова не спречавају дани у којима орган не ради“ бива 
апсолутно јасно да тврдњама заинтересованог лица нема места, тим пре јер сам законодавац 
не дира у права странака јер се, уколико последњи дан рока пада у дан када орган не ради, 
исти се помера на први следећи радни дан, у складу са ставом 5. истог члана. 



Имајући у виду до сада изнете и цитиране законске одредбе, Наручилац предочава да је 
поступио строго у складу са позитивним прописима, те да ни једно заинтересовано лице није 
дискриминисано или у неравноправном положају, посебно у светлу чињенице да иста своја 
права благовремено могу заштити поднеском у смислу члана 149. став 3. ЗЈН, све до дана 
03.01.2019. године. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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