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  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 1 од 1  

 

Број: 5.2-36497 

Дана: 28.11.2019. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са јавном набавком - Услуге сервиса лабораторијске опреме – јнмв број 93/19, за 

коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 27.11.2019. 

године 

 

Дана 27.11.2019. у 11:33 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге сервиса 

лабораторијске опреме, број јнмв 93/19. Наручилац је дана 27.11.2019. године у 11:52 

часова, електронским путем потврдио пријем питања. 

 

 

1. ПИТАЊЕ: Да ли постоји могућност да се јавна набавка подели по партијама? 

 

ОДГОВОР: Приликом одређивања предмета набавке, Наручилац се првенствено водио 

начелом ефикасности и економичности (чл.9 ЗЈН) у смислу да се поступак јавне набавке 

спроводи и да се уговор извршава са што мање трошкова. Из наведеног разлога 

Наручилац се определио да предметну јавну набавку спроведе као јединствену целину, 

без подела на партије, узимајући у обзир, у овом случају,  уштеду услед економије обима, 

смањење административних процедура и фиксних трошкова који настају приликом 

извршења уговора. Наручилац има обавезу, сходно члану 10. став 1. ЗЈН, да омогући што 

већу конкуренцију, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за 

учествовање у поступку, као и техничке спецификације дефинише на начин који 

омугућава сваком заинтересованом лицу да учествује у поступку јавне набавке. Дакле, 

услове и захтеве у конкурсној документацији, Наручилац дефинише првенствено 

полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса 

понуђача. Према сазнањима Наручиоца довољан број понуђача може да поднесе 

јединствену понуду чиме је конкуренција омогућена. Наручилац скреће пажњу,  да је 

чланом 81.ЗЈН дата могућност подношења заједничке понуде чиме се даје могућност 

лицима која не могу или не желе да самостално поднесу понуду да на конкурентан начин 

учествују у поступку за доделу уговора.  
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