
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке добара – 

Рекламни материјал,по партијама, редни број набавке 10/16, даје следеће одговоре 

на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:  

Питање за Комисију за јавну набавку, јавна набавка број 10 /16. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Поштовани,  

Молим Вас да нам сходно члану 63.став 2.Закона о јавним набавкама,дате одговор 

на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара бр.10/16. 

Увидом у предметну конкурсну документацију утврдили смо да су неки делови 

нејасни.С тим у вези потребно је дати детаљније информације како биамо били у 

могућности да поднесемо прихватљиву понуду. 

Питања која Вам овом приликом постављамо су следећа: 

1)У конкурсној документацији на страни 7/37,као и на страни 21/37 члан 2 у 

моделу уговора навели сте следеће: 

''Наведене количине у Спецификацији су планиране на годишњем нивоу и 

Наручилац задржава право да поручи мању количину од планиране,као и да 

одустане од дела набавке''. 

 Имајући у виду да јавну набавку спроводите са циљем закључења уговора,а 

не оквирног споразма,указујемо вам да уговор мора да има јасна права и обавезе 

обе уговорене стране.Ви сте у конкурсној документацији врло јасно предвидели које 

су обавезе добављача,али са друге стране сте обавезе које има Наручилац према 

добављачу поставили неодређено.Сматрамо да сте на овај начин прекршили 

основна начела Закона о облигационим односима,по којима уговорна обавеза обе 

уговорне стране(а не само понуђача)мора бити јасно одређена или 

одредива.Овако како сте дефинисали ваше обавезе се види да је могуће тражити 

нпр. И 1 и 1300 роковника,тј.предмет ваше обавезе је потпуно неодређен.Уговор који 

садржи неодређене или неодредиве обавезе је по члану 47.Закона о облигационим 

односима је ништав. 

Сваки уговор,по члану 148.Закона о облигационим односма,ствара права и обавезе 

за обе уговорне стране,а не само понуђача.Није исто да ли понуђач даје понуду за 

100,200 или 1300 роковника,јер ће јединична цена када се нуди 1300 роковника бити 

знатно мања него када се нуди 100 роковника. 

Поред правила која су прописана у Закону о облигационим односима,а који 

морате да поштујете,сматрамо да сте спорном одредбом модела уговора 

прекршили и основна правила Закона о јавним набавкама.Наиме,када одређујете 

техничке спецификације исте морају да буду јасно описане,што подразумева да 

морају јасно да се наведу и количине које Наручилац намерава да набави,а све 

како би понуђачи могли да формирају цене. 

Уколико Наручилац не зна тачне количине које ће набавити (нпр.спроводи набавку 

резервних делова за аутомобиле),тада не може наон поступка јавне набавке да 

закључи уговор,већ има могућност да закључи оквирни споразум. 

 

 

 

 

 



Основна разлика између оквирног споразума и уговора о јавној набавци јесте у 

томе да оно што је наведено у оквирном споразуму (нпр.количина роковника)не 

представља обавезу за Наручиоца,док са друге стране обавеза која се преузима 

уговором о јавној набавци је дефинисана за Наручиоца.Због тога,уколико 

Наручилац не жели да се обавеже да ће набавити нпр.свих 1300 роковника које је 

навео у техничкој спецификацији,он не може да закључи уговор о јавној набавци већ 

оквирни споразум. 

Због свега горе наведеног,сматрамо да ову набавку треба да спроведете као 

набавку у којој ћете закључити оквирни споразум или да измените конкурсну 

документацију и модел уговора,и јасно дефинишете количине. 

Уколико то не урадите бићемо принуђени да уложимо захтев за заштиту права,јер 

само оа оваквом конкурсном документацијом смо доводени у ситуацију да ми као 

понуђачи имамо врло јасно дефинисане обавезе,а ви као друга уговорна страна 

немате никакве обавезе. 

 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације која 

ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

  

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Објашњење број: 1 

  Датум: 30.09.2016. г. 

Комисија за јавну набавку 


