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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за 
здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство, број јавне 
набавке: 404-1-228/16-75 

 
             Дана 20.02.2017. године заинтересовано лице се обратило захтевом за додатне информације 
или појашњења у вези поступка јавне набавке услуга испитивања и коначног збрињавања опасног 
отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за 
војно здравство, број јавне набавке: 404-1-228/16-75, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 

Питање:  
 
Везано за тендер број 404-1-228/16-75, да ли би могло у посебне партије да се одвоји 

испитивање као једна партија, и коначно збрињавање као друга партија? 
 
Одговор: 
 
Јавна набавка услуге испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе 

Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство 
обликована је у две партије и то:  

Партија 1 - Услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе 
Републичког фонда за здравствено осигурање, и  

Партија 2 - Услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе 
Министарства одбране, Управе за војно здравство. 

 
У делу 5  Конкурсне документације за предметну јавну набавку -  Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, у тачки 3 - Могућност подношења понуде за једну или више партија наведено је 
следеће: 

 
„Предметна јавна набавка је обликована по партијама.  
Понуђач може да достави понуду за целокупну набавку или за поједине партије. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију за коју је поднео 
понуду, да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда, за исту партију.“ 
 

У складу са наведеним, Комисија за предметну набавку остаје при овако обликованом 
предмету јавне набавке, као и захтевима из конкурсне документације, а у складу са одредбама и 
начелима Закона о јавним набавкама. 
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