
 

 
 

08/2 број: 404-1-85/19-70 
03.04.2020.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Имплантати 
за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 Дана 01.04.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. 
ЈН 404-1-110/19-91, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  
Да ли је понуда за партију 24 – Унутрашњи самодонамизирајући фиксатор за збрињавање 

прелома бутне кости, коју је XXXXX доставио у складу са роком за отварање понуда за јавну 
набавку ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ, БРОЈ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 404-1-110/19-91, важећа или је потребно да у складу са новим роком за 
достављање понуда, XXXXX достави нову понуду. 

 

Одговор:  
 Понуда понуђача XXXXX заведена под бр. 404-1-85/19-49 од 09.03.2020. године, 
примљена на дан отварања понуда за предметну јавну набавку, није отварана из разлога јер 
је Наручилац зауставио даље  активности у предметном поступку јавне набавке за наведену 
партију, сходно члану 150. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Како је Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
одбијен захтев за заштиту права подносиоца захтева као неоснован, Наручилац је наставио 
са активностима у поступку јавне набавке набавке Имплантати за преломе бутне кости и 
потколенице, број ЈН 404-1-110/19-91, а у вези партије 24. 

Имајући у виду да је одређен нови рок за достављање понуда за партију 24 - 
Унутрашњи самодонамизирајући фиксатор за збрињавање прелома бутне кости, понуда 
заведена под бр. 404-1-85/19-49 од 09.03.2020. године је важећа и биће отворена у дану који је 
предвиђен за отварањe понуда за наведену партију. 
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