
 

Број: 22-498 
Датум: 02.03.2018. год. 
Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 22-325 од 
09.02.2018. године за отворени поступак јавне набавке бр. 01/2018 – „ Лекови са Д листе лекова “, (у 
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 
Комисија) наручиоца Опште болнице „Пожаревац“ у законском року објављује, свим 
заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 01/2018 – „Лекови са Д листе лекова“ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог 

лица, па потом одговор на исто: 

Питање бр.1: С обзиром да је ЈН 01/2018 обликована у 22 партије, молимо Вас да измените конкурсну 
документацију и да се уместо Обрасца понуде и Модела оквирног споразума за сваку партију посебно 
достави један Образац понуде и један Модел оквирног споразума за све партије. 
 
Одговор бр.1: У складу са чланом 3. став 1. тачка 35) ЗЈН, јавна набавка по партијама је набавка 
чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина и која је као таква означена у 
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Имајући у виду да је обликовање 
предмета и процена у вези тога у потпуности на диспозицији наручиоца, да је исти испунио оба 
кумулативна услова прописана чланом 3. став 1. тачка 35) ЗЈН, бива јасно да је у том смислу 
обезбеђења законитост поступка и да је само поступање наручиоца у складу са ЗЈН. Мотив 
наручиоца такође мора постојати, а то је логичка утемељеност такве поделе, којом се постиже 
већа конкуренција и потенцијална, али извесна уштеда средстава. С обзиром да је, дакле, јавна 
набавке обликована у 22 партије и да ће се оквирни споразуми закључити за сваку партију 
посебно није могуће доставити Образац понуде и Модел оквирног споразума за све партије збирно. 
Тим пре наручилац мора остати при захтевима из конкурсне документације јер потписаним и 
овереним моделом оквирног споразума сваки понуђач исказује недвосмислену намеру 
изражавања воље и намере да до сагласности истих дође, што имплицира да имајући у виду 
дефинисање од стране законодавца партије као истоврсне целине у оквиру предмета набаке, то 
мора бити учињено за сваку од 22 партије уколико понуђач има интерес учешћа у свакој од њих, 
самим тим јер теоретски могу постојати и 22, али и три, 10 или 12 понуда (и исти број оквирних 
споразума).  
 

Комисија за ЈНОП бр. 01/2018 
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