
                                                                                                                                                     
 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦА У ВЕЗИ ЗАХТЕВА ЗА ПОЈАШЊЕЊИМА  

Наручилац  је дана 18.04.2017. године примио Захтев за појашњењима у вези јавне 

набавке ВЈН 02/17, а од стране заинтересованог лица. У једном  од навода у том 

Захтеву  заинтересованог лица, указано је да су на страни 28. Конкурсне документације 

у делу који се односи на начин подношења захтева за заштиту права наведени 

погрешни рокови из члана 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Предметни Захтев за појашњењима и указивање на неправилности у вези јавне набавке 

ВЈН 02/17 је неблаговремен у смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

коме је прописано: „Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.“ 

Наручилац посебно указује на начелан став да се примењују одредбе о роковима за 

заштиту права које су прописане у Закону о јавним набавкама за отворени поступак 

јавне набавке и у случају да постоје техничке грешке у Конкурсној документацији, 

дакле: 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда,  без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се 

оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а 

након истека рока из члана 149.  став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је  десет дана  дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Ово обавештење објавити на Порталу ЈН и Интернет страни Наручиоца 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/17 

 


