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За садржину овог документа искључиво су одговорни Управа за јавне набавке и конзорцијум предвођен GIZ 

International Services и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 
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МИНИМАЛНИ РОКОВИ 

Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС’’, бр. 91/ 2019) 

– члан 10. – сразмерност рокова 

– члан 52. – отворени поступак 

– чланови 53. и 54. – рестриктивни поступак 

– чланови 55. и 56. – конкурентни поступак са преговарањем 

– члан 58. – конкурентни дијалог 

– члан 60. – партнерство за иновације 

– члан 63. – преговарачки поступак са објављивањем јавног позива 

– чланови 86. и 87. – одређивање рокова 
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ОПШТЕ О РОКОВИМА 

Закон о јавним набавкама дефинише минималне рокове које наручилац мора да 

поштује у појединој фази одређеног поступка. 

Међутим, рокови морају да буду сразмерни обиму, природи и сложености јавне набавке 

и уговора који произлази из те набавке. У складу са тиме, наручилац је дужан да 

приликом одређивања рокова за подношење пријава и понуда одреди ПРИМЕРЕНЕ 

РОКОВЕ, посебно узимајући у обзир СЛОЖЕНОСТ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и ВРЕМЕ 

ПОТРЕБНО ЗА ИЗРАДУ ПРИЈАВА И ПОНУДА, а поштујући прописане минималне рокове. 

Рокови за подношење пријава и понуда 

• Одређују се на начин да се утврди тачан датум и време до којег наведене пријаве 

или понуде могу да се поднесу благовремено. 

Конкурентни дијалог, партнерство за иновације и преговарачки поступак без 

претходног објављивања јавног позива 

• Наручилац одређује примерени рок за доставу почетних, свих наредних и 

коначних понуда. 

Ако је за припрему понуде потребан обилазак локације или непосредни преглед 

на лицу места докумената који допуњују документацију о набавци 

• Наручилац је дужан да рок за подношење понуда (дужи од минималних рокова) 

одреди на начин да сви заинтересовани привредни субјекти могу да се упознају 

са свим информацијама потребним за припрему понуде. 

Обавеза продужења рока за подношење пријава или понуда 

• Наручилац је дужан да продужи рок за подношење пријава или понуда ако: 

– додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци 

нису стављене на располагање у прописаном року 

o сразмерно значају информације која се објављује, при чему до истека 

рока за подношење захтева за заштиту права не може да преостане 

мање од десет дана 

– је документација о набавци битно измењена 

o сразмерно значају измене која се објављује, при чему до истека рока за 

подношење захтева за заштиту права не може да преостане мање од 

десет дана 

– Портал јавних набавки није био доступан у току периода од четири сата пре 

истека рока за подношење пријава или понуда 

o за најмање четири дана. 

• Наручилац није дужан да продужи рок ако додатне информације или појашњења 

нису захтеване благовремено или њихова важност није битна за припрему и 

подношење понуда или пријава. 
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ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

РЕДОВНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

1. ≥ ЕУ прагова  35 

2. < ЕУ прагова 25 

3. < 30.000.000,00 РСД (радови) 15 

4. < 10.000.000,00 РСД (добра / услуге) 10 

 

СКРАЋЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

Само за 1. и 2.!  

5. ПИО (који није јавни позив) 15 

6. е-понуде  - 5 

7. хитност  15 

 

ПРОДУЖЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

Осим у случају 7.!  

8. конкурсна документација није електронски 
доступна 

+ 5 
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< 30.000.000,00 

РСД (радови) 

Редовни рок 15 

дана 

< 10.000.000,00 

РСД (добра / 

услуге) 

Редовни рок 10 

дана 

≥ 

< 

ЕУ прагови 

Редовни рок 

35 дана 

Редовни рок 

25 дана 

Објављен 
ПИО (није 

јавни 
позив) – 
15 дана 

Објављен 
ПИО (није 

јавни 
позив) – 
15 дана 

е- понуде 
– 

скраћење 
за 5 дана 

хитност– 
15 дана 

е- понуде 
– 

скраћење 
за 5 дана 

хитност– 
15 дана 

Скраћење рокова 

!!! Обавезно 
продужење свих 
рокова за пет дана, 
осим у случају 
хитности, ако 
конкурсна 
документација није 
електронски доступна! 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

МИНИМАЛНИ РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
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РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК 

РЕДОВНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

1. а 
≥ ЕУ прагова  

пријава 30 

1. б понуда 30 

2. а 
< ЕУ прагова 

пријава 20 

2. б понуда 15 

 

СКРАЋЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

3. ПИО – само за 1.б и 2.б! 10 

4. е-понуде  – само за 1.б и 2.б! - 5 

5. а 
хитност  

пријава 15 

5. б понуда 10 

6. секторски наручиоци понуда Рок одређен уз 
сагласност наручиоца и 
свих кандидата. 

Ако нема сагласности – 
10 дана. 

 

ПРОДУЖЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

Осим у случају 5.б!  

7. конкурсна документација 
није електронски доступна 

понуда + 5 
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КОНКУРЕНТНИ ПОСТУПАК СА ПРЕГОВАРАЊЕМ 

РЕДОВНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

1. а 

≥ ЕУ прагова  

пријава 30 

1. б почетна понуда 30 

1. в измењена понуда довољан рок 

1. г коначна понуда јединствени рок 

2. а 

< ЕУ прагова 

пријава 20 

2. б почетна понуда 20 

2. в измењена понуда довољан рок 

2. г коначна понуда јединствени рок 

 

СКРАЋЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

3. ПИО – само за 1.б и 2.б! 10 

4. е-понуде почетна понуда - 5 

5. а 
хитност  

пријава 15 

5. б почетна понуда 10 

 

ПРОДУЖЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

Осим у случају 5.б!  

6. конкурсна документација 
није електронски доступна 

почетна понуда + 5 
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ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

РЕДОВНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

1. а ≥ ЕУ прагова  пријава 30 

1. б почетна понуда Рок одређен уз 
сагласност наручиоца и 
свих кандидата. 

Ако нема сагласности – 
10 дана. 

2. а < ЕУ прагова пријава 20 

2. б почетна понуда Рок одређен уз 
сагласност наручиоца и 
свих кандидата. 

Ако нема сагласности – 
10 дана. 

 

СКРАЋЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

3. хитност  пријава 15 

 

ПРОДУЖЕНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

4. конкурсна документација 
није електронски доступна 

почетна понуда + 5 
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КОНКУРЕНТНИ ДИЈАЛОГ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

1. ≥ ЕУ прагова  пријава 30 

2. < ЕУ прагова пријава 20 
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ПАРТНЕРСТВО ЗА ИНОВАЦИЈЕ 

РЕДОВНИ РОКОВИ 

 УСЛОВ / СИТУАЦИЈА РОК 

1. а ≥ ЕУ прагова  пријава 30 

1. б коначна понуда јединствени рок 

2. а < ЕУ прагова пријава 20 

2. б коначна понуда јединствени рок 

 


