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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa 
Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 06.12.2016. године:

Предмет: Захтев за продужење рока по JН брoj 1.1.11, Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa
Крaљeвa

Поштовани, у вези сa конкурсном документацијом за јавну набавку JН брoj 
1.1.11, Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa 
уличнo oсвeтљeњe Грaдa Крaљeвa, а у законском року од 5 дана пре 
отварања понуда, захтевамо следеће:

1. Обзиром да претходна конкурсна документација није била у складу са ЗЈН,
што је Комисија за заштиту права понуђача и потврдила и наложила измену,
нисмо  предали  понуду  у  претходном  року.  Пошто  је  наставак  поступка
неочекиван  јер  су  сви  очекивали  обустављање,  сматрамо  да  је  потребно
оставити примерен рок за припрему документације, односно продужити рок за
подношење понуда  на  30  дана  колико  је  Законом  прописано.  Овим  би  се
обезбедио равноправан третман свих потенцијалних понуђача и обезбедила
конкурентност.
Да  бисмо  могли  да  припремимо  исправну  понуду  потребно  нам  је  више
времена јер је за прибављање банкарских гаранција, потврда о испињавању
обавезних и додатних услова, понуда других испоручилаца опреме и слично,
потребно бар 10 дана, што значи да би понуду могао да припреми само онај
понуђач који је унапред био обавештен о настављању поступка. Сматрамо да
смо овако кратким роком стављени у неравноправан положај,  а да ви, као
Наручилац, грубо кршите основна начела ЗЈН  настављајући већ устаљену
праксу праксу.
Зато  захтевамо  да  уважите  наш  захтев,  још  једном  измените  конкурсну
документацију и оставите рок од 30 дана од дана објављивања за подношење
понуда! 

Одговор:

Наручилац не прихвата захтев подносиоца захтева. Наручилац сматра да је
захтев  да  се  рок  за  подношење  понуда  продужи  на  30  дана  неоправдан
посебно  имајући  у  виду  разлоге  које  сте  навели,  мали  обим  измена  у
конкурсној документацији који је наложен решењем Републичке комисије за
заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки,  као  и  чињеницу да  позив  за
подношење понуда објављен још 06.12.2016. године. 
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