
ЈН 02/19  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 
Poštovani, 
vezano za JN 02/19 KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ, molimo Vas da nam pojasnite 
sledeće: 
-u konkursnoj dokumentaciji zahtevate da se dostave 2 uzorka stolice 
Da li je u pitanju greška u pogledu dostavljanja jednog istog uzorka uzorka 
u količini 2 komada? 
-u modelu ugovora, član 5. navodite sledeće: "Наручилац за све време трајања овог 
Оквирног споразума задржава право да врши проверу понуђених цена коштања 
намештаја са упоредивим тржишним ценама. Уколико приликом провере цена 
Наручилац уочи да постоје одступања у цени између најповољније понуде добављача 
по конкретном позиву на понуду и понуде коју је нашао Наручилац, у том случају 
Наручилац неће издати наруџбеницу/односно неће закључити уговор, него ће од 
најповољнијег понуђача по конкретном позиву на понуду, затражити да понуди 
повољнију или исту цену у односу на понуду коју је нашао Наручилац. У супротном, 
Наручилац задржава право да активира финансијско средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са чланом 7. овог споразума. Уколико најповољнији понуђач 
не поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац задржава право да исти захтев упути 
следеће рангираном понуђачу, уз могућност активирања истог средства обезбеђења." 
 
Molimo Vas izmenu u ovom delu ugovora iz razloga što ovakvi zahtevi nisu u skladu sa ZJN, 
time uslovljavate ponuđača cenama koje on nije u obavezi da da i pritom ostavljate sebi 
mogućnost aktiviranja menice ukoliko ponuđač ne postupi po Vašem zahtevu, odnosno, ne 
ponudi cenu istu ili nižu koju je naručilac našao. 
 
ОДГОВОР 
 

1. У конкурсној документацији се захтева да се на дан отварања понуда доставе 2 
столице које одговарају траженој спецификацији, како би се проверила 
могућност слагања једне у другу. 

2. Конкретан став 4. из члана 5. оквирног споразума се односи на ситуацију која 
може евентуално настати када се отвара конкуренција међу добављачима и 
набављају добра ван спецификације, и то током трајања оквирног споразума, а 
што можда и неће бити случај. Ове године је у плану да се побољша студентски 
стандард и набаве клупе и столице за учионице, а евентуално, ако преостане 
средстава и намештај за кабинете. Наведеним ставом се не поступа супротно ЗЈН, 
према коме је прописано да понуђач у понуди не може да условљава наручиоца, 
а не супротно. Такође нису повређена начела конкуренције нити дискриминације 
јер су постављени захтеви једнако према свим добављачима. Постављени захтеви 
ће се можда применити, и то само ако добављачи дају знатно већу цену за тражена 
добра истих квалитета од постојећих цена за та добра на тржишту. Дакле 
предвиђена је евентуална примена одредбе, и то у тренутку када добављачи 
закључе оквирни споразум, и пошаље им се позив на понуду за добра ван 
спецификације, а не у поступку оцене понуда за закључење оквирног споразума, 
а у циљу да се обезбеде уштеде за буџет РС, што је и смисао ЗЈН. И претходне 
године у моделу оквирног споразума је била предвиђена таква одредба, а менице 
нису активиране, јер су добављачи по конкретном позиву на понуду давали цене 
у складу са тржишним ценама. 


