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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б и 
Листе Д Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-28, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 2.9.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019.годину, бр. 
ЈН. 404-1-110/19-28, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање: Поводом објављеног Позива за подношење понуде у поступку јавне набавке Лекова са Листе Б 
и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-28, у циљу састављања понуде и 
достављања доказа који се захтевају Конкурсном документацијом за јавну набавку, молимо Вас за 
одговор на следећи упит: 

- Да ли уместо доказа за које је на страни 5 тачке 2.1-2.5 Конкурсне документације наведено да се 
достављају уз понуду, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре може доставити доказ да је уписан у наведени Регистар понуђача, све у 
складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама? 
 

Одговор:  
У делу III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, тачком 3.8. је 

дефинисано да „Уколико се понуђач одлучи да достави доказе наведене под тачком 2.2, 2.3, 2.4 и 
2.5 овог Упутства, исти не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, с тим што 
понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доставља 
доказе наведене у тачкама 2.1 – 2.5.“ 

Сходно наведеном, наручилац је у конкурсној документацији јасно дефинисао да понуђач 
који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доставља доказе 
наведене у тачкама 2.1-2.5. конкурсне документације. 
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