
 

 

08/2 број: 404-1-3/19-28 
03.05.2019. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе 

Б Листе лекова за период од 6 (шест) месеци, број ЈН 404-1-110/19-3, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 30.4.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б Листе лекова за период од 6 (шест) 
месеци, број ЈН 404-1-110/19-3, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  

У циљу састављања исправне понуде у јавној набавци ЈН 404-1-110/19-3 Лекови са Листе Б Листе 
лекова за период од 6 месеци, и као потенцијални понуђачи за поједине партије, молимо Вас за одговор:  

„На који начин је прихватљиво поднети понуду/е уколико се као понуђач појављујемо за неке партије 
самостално, а за неке у оквиру заједничке понуде (као носиоци посла у Групи понуђача)?  

Да ли поднети две одвојене понуде? 

Одговор:  

Начин подношења понуде, обавезна садржина исте као и друге информације од важности 
за подношење понуде, дефинисан је Конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима“, 
а на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Тачком 9. наведеног Упутства, дефинисано је да Понуђач може да достави понуду за 
целокупну набавку или за поједине партије, да понуда мора да обухвати најмање једну целокупну 
партију, као и да Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, 
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда, за исту партију. 

Такође, тачком 14. Упутства, дефинисан је начин подношења заједничке понуде. 

Сходно наведеном, у конкретном случају, уколико се заинтересовано лице, као понуђач 
појављује за неке партије самостално, а за неке у оквиру заједничке понуде, потребно је поднети 
две одвојене понуде. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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