
 

Број: 02-1373 
Датум: 07.07.2017. 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. 02-1103 од 
10.06.2017. године, I измене и допуне Конкурсне документације бр. 02-1134 од 15.06.2017. године, II 
измене и допуне Конкурсне документације бр. 02-1174 од 19.06.2017.године, III измене и допуне 
Конкурсне документације бр. 02-1213 од 23.06.2017. године, IV измене и допуне Конкурсне 
документације бр. 02-1267 од 30.06.2017 и V измене и допуне Конкурсне документације бр. 02-1281 
од 01.07.2017. год. за отворени поступак јавне набавке бр. 10/2017 – „Санитетски 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. 10/2017 – „Санитетски 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: С обзиром да се предметна јавна набавка спроводи кроз институт оквирног споразума, 
што подразумева да су дате количине оквирне и да су исте изражене на основу неких процена и 
досадашњих искустава у потрошњи предметних добара које се апсолутно не морају показати као тачне 
јер сам наручилац не утиче на то, већ потребе које диктира свакодневница и природа делатности, а како 
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оквирна количина на крају и чини „вредност“ понуде која може бити и већа од вредности оквирног 
споразума и која служи само да се примени критеријум и рангирају понуде, бива јасно зашто је 
прописано да се меница за озбиљност понуде издаје на вредност оквирног споразума, а не понуде. 
 
Одговор бр. 2: 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.  
 
Одговор бр. 3: Пре свега, да би формулација поменутог члана оквирног споразума била јасна, 
неопходно је да наведемо неколико чињеница. Прва свакако мора бити да оквирни споразум и уговор о 
јавној набавци нису исто јер не производе иста права и обавезе. Већ на основу прве чињенице се може 
наслутити зашто је неопходно, ако се наручилац одлучи да тражи средства обезбеђења, прописати иста и 
за оквирни споразум и за уговор о јавној набавци. Наиме оквирни споразум није класична облигација јер 
рађа пре свега обавезе за једну страну (добављача) док друга страна чак нема ни статус купца јер се на 
основу оквирног споразума не може извршити куповина. Из тога следи да потписујући оквирни 
споразум, наручилац нема никакву обавезу да закључи уговор о јавној набавци, односно набави (купи) 
предметна добра. Гледајући из угла наручиоца, он се мора обезбедити средством обезбеђења за оквирни 
споразум јер постоји могућност да добављач одбије да закључи појединачан уговор о јавној набавци 
и/или наруџбеницу из оквирног споразума, те да се наручилац нађе у незавидном положају при свом 
поступању у доброј вери. Верујемо да је само на основу тог једног примера сасвим јасно зашто је 
неопходно да се наручилац обезбеди када је у питању средство обезбеђења за добро извршење оквирног 
споразума. Што се тиче уговора о јавној набавци чији неограничен број (до вредности оквирног 
споразума) наручилац и добављач могу закључити, уколико су такве потребе, подразумевано, је 
неопходно да се наручилац заштити средством обезбеђења због извршења самог предмета набавке, 
односно уговора.  
 
Да резимирамо – оквирни споразум и уговор су два засебна правна акта, који су у толико повезани јер 
проистичу један из другог и ограничени су један другим али уређују различите односе, те бива јасно 
зашто средством обезбеђења за једно је немогуће обезбедити друго. 
 
Одговор бр. 4: Језичким и логичким тумачењем наведеног члана (чл. 2. ст. 1. тч. 7)) Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова ("Сл. глaсник РС", бр. 86/2015) је сасвим јасно да је обавеза извршена, у случају 
када се поступак јавне набавке спроводи кроз институт оквирног споразума, тиме што је модел оквирног 
споразума обавезан део конкурсне документације, али не и модел уговора. Уговор о јавној набавци се 
закључује из оквирног споразума и у правом смислу речи је њиме „уоквирен“, односно ограничен, што 
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се огледа у томе што се сви битни елементи модела оквирног споразума морају наћи и у одредбама 
уговора о јавној набавци. 
 
Одговор бр. 5: Комисија за јавну набавку је разматрала наводе заинтересованог лица из питања и 
установила да је могуће доставити упутства за употребу за сва предметна добра. Такав захтев је 
наручилац предвидео из објективне потребе како би особље могло да на најсврсисходнији начин, 
упознајући се са упутством на матерњем језику, користи предметна добра, на прави и исправан начин. 
 

Комисија за ЈН ОП бр. 10/2017 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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