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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: Приговор 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, a након пропуштања рокова од стране
Наручиоца, улажемо приговор:

1. Обзиром да смо благовремено 27.децембра 2016.године, поставили
питања  и  затражили  појашњења,  што  је  комисија  Наручиоца,  у
складу са  ЗЈН,  потврдила е-маилом 28.децембра,  а  одговора још
нема, сматрамо да Наручилац грубо крши Члан 63. Став 3 ЗЈН који
гласи : „... наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева,  одговор  објави  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој
интернет  страници.“ На  тај  начин, користећи  дане  празника, како
бисте  нас  онемогућили  да  поднесемо Захтеве  за  заштиту  права
благовремено,  нарушавате   конкурентност,  подједнак  третман
понуђача,  транспарентност,  економичност  јавне  набавке и  чините
озбиљан прекршај.

-  Захтевамо  да  одговорите  на  наша  питања,  дате  појашњења  и
измените  конкурсну  документацију,  као  и  да  продужите  рок  за
предају понуда како бисмо имали времена, уколико проценимо да је
то потребно, да уложимо Захтев за заштиту права понуђача! Уколико
не  поступите  овако  бићемо  принуђени  да  уложимо  Захтев  за
заштиту права по основу кршења Члана 63. став 3. ЗЈН.

ОДГОВОР: Из самог имејла на који се позивате  види се да сте исти послали
имејл адресу Наручиоца 27.12.2016. године у 14:30:58 по ГМТ, што је 15:30:58
по локалном времену. С обзиром  да је конкурсном документацијом, чланом
3.19 Упутства понуђачима прописано да се појашњења могу тражити у току
радне недеље, од понедељка до петка,  у  времену од 7:00 до 14:30,  ваше
питање  је  дакле  послато  након  истека  тог  рока  и  стога  се  рачуна  да  је
примљено следећег радног дана, 28.12.2016. Имајући то у виду, Наручилац је,
објавивши одговор 04.01.2017. године поступио у складу са роком прописаним
чланом 63. Закона о јавним набавкама.
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