
 

Број: 02-2993 
Датум: 13.12.2017. 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. 02-2750 од 
17.11.2017. године и I измене и допуне Конкурсне документације бр. 02-2846 од 01.12.2017. године, 
за отворени поступак јавне набавке бр. 17/2017 – „Дијализни материјал“, (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. 17/2017 – „Дијализни материјал“ 
 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питања и сугестије 
заинтересованог лица, па потом одговоре на исто: 

Питања:  
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Одговор бр. 1: Како се предметна јавна набавка спроводи кроз институт оквирног споразума, што 
подразумева да су количине дате у конкурсној документацији оквирне и да су исте изражене на основу 
пројекције темељене на досадашњим искуствима и очекивањима у потрошњи предметних добара које се 
апсолутно не морају показати као тачне, јер сам наручилац не утиче на то, већ потребе које диктира 
свакодневница (број паијената, њихове потребе и сл.) и природа делатности, а како оквирна количина на 
крају и чини „вредност“ понуде која може бити и већа и мања од вредности оквирног споразума и која 
служи само да се примени критеријум и рангирају понуде, бива јасно зашто је прописано да се средство 
обезбеђења (меница) за озбиљност понуде издаје на вредност оквирног споразума, а не понуде. 
 
Одговор бр. 2: Наведене одредбе оквирног споразума су управо у интересу и једне и друге стране, дакле 
и наручиоца и понуђача. Са једне стране наручилац савесно предочава понуђачима да с обзиром на 
природу предмета јавне набавке и факторе који утичу на количине, не може исте одредити те се зато 
одлучује за институт оквирног споразума притом водећи рачуна да пројекција оквирних количина се 
темељи на неким претходним искуствима управо да би пружио могућност понуђачима да имају орјентир 
приликом давања цена, али са јасном напоменом (што је и суштина оквирног споразума) да су количине 
оквирне и да исте не обавезују наручиоца. Са друге стране одредбом да неће бити неприхватљивих 
понуда ако збир јединичних цена без ПДВ-а и оквирних количина буде изнад процењене вредности, 
управо се штити интерес понуђача који не могу и не смеју да испаштају због навођења оквирних 
количина (а не стварних) и процењених вредности покушавајући да укалкулишу своје цене у процењену, 
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верујући да се нека добра неће наручивати, уместо да дају реалне цене у најбољој намери да заштите 
свој пословни интерес. Другим речима, уколико би неки понуђач био одбијен јер му је понуда примера 
ради 1.000,00 динара, а наручилац за све време извршења уговора потроши 500,00 динара (а процењена 
вредност нпр. 900,00 динара) би било неоправдано, те се зато наручилац определио за рангирање свих 
понуда које су одговарајуће, односно прихватљиве у смислу формулисаном у конкурсној 
документацији, док суштински до пробијања процењене вредности неће доћи јер ће се оквирни 
споразуми закључивати на процењене вредности. Верујемо да је можда и сувишно напомињати да је 
овакво дефинисање у складу са упутством Управе за јавне набавке када је институт оквирног споразума 
у питању, те да никакве контрадикторности нема, нити може бити, напротив, управо јер једно из другог 
проистиче и бива логички следљиво. 
 
Одговор бр. 3: Управо поменуто начело савесности и поштења у заснивању облигационих односа је 
заштићено оваквом формулацијом уговорне казне јер постоји његова обавезност и претпоставка у 
складу са чим је и (у извршењу сасвим извесна и циљна) радња наручиоца којом он у складу са својим 
потребама наручује одређену количину добара, те је делимично извршење добављача, за наручиоца, 
једнако неизвршењу, односно несавесном поступању према преузетим уговорним обавезама. Наведено 
имплицира да уговорна казна и јесте у складу са начелима и одредбама Закона о облигационим 
односима ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa) у смислу да додатно обавезује уговорне стране и обезбеђује 
примену поменутог начела савесности и поштења.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисија за ЈН ОП бр. 17/2017 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа. 
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