
1. У 2016.години спроведена је јавна набавка мале вредности лабораторијских 
реагенаса са закупом апарата чиме је уједно решено и питање сервисирања  и 
одржавања (конкурсном документацијом је прописано да је понуђач у обавези да 
сервисира и одржава апарат у исправном стању за време трајања уговора о јавној 
набавци). Како је многим понуђачима неисплативо да закључују уговор са закупом 
апарата на годину дана, питање је следеће: ко даје сaгласност да се набавка планира и 
спроведе за 2 године? 

 
Одговор: 
 
Чланом 57. став 2. Закона о буџетском систему дефинисано је да корисници 

буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, 
захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне 
набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској 
години, као и да прибаве писану сагласност Министарства, локалног органа управе 
надлежног за финансије, односно управног одбора организације за обавезно социјално 
осигурање за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне 
две године. 

 
На сличан начин је ова обавеза прописана и чланом 3. Уредбе о критеријумима за 

утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 
закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година којим је предвиђено да су корисници буџетских средстава у случају уговора који 
закључују на период дужи од 12 месеци, дужни да пре покретања поступка јавне 
набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у текућој буџетској 
години, а да прибаве сагласност министарства надлежног за послове финансија, 
локалног органа управе надлежног за финансије, односно управног одбора корисника 
средстава организација за обавезно социјално осигурање за обавезе које ће доспевати 
и бити укључене у финансијске планове за наредну и наредне две године. 

 
Иако ова одредба помиње наредне две године, свакако да тај период може бити 

краћи, што је у овом примеру (питању) једна година (а укупно две). 
 
2. Ако на јавну набавку на коју се закон не примењује учествује обвезник ПДВ-а и 

онај који није у систему ПДВ-а која се цена бира као најповољнија? 
 
Одговор: 
Приликом стручне оцене понуда, упоређују се само цене без ПДВ-а, тако да је 

најнижа понуђена цена она која је као таква најнижа без исказаног ПДВ-а. 
 
3. Како формирати конкурсну документацију, да би избегли добављача са којим 

имамо лоше искуство због кашњења у испоруци лабораторијског материјала? (Списак 
негативних референци се не води, а добављачи у понуди дају 1 дан за испоруку). 

 
Одговор: 
Институт негативне референце установљен је ради обезбеђивања поузданијег и 

солиднијег уговорног партнера наручиоца, а што је претпоставка целисходнијег и 



рационалнијег трошења јавних средстава. На тај начин, санкционишу се понуђачи 
који не извршавају своје обавазе у поступку јавне набавке или уговорне обавезе или их 
не извршавају на уговорен начин и под уговореним условима. Са друге стране, како 
санкција никада није сама себи сврха, управо би свест о могућности да се нађе „на 
црној листи“ код одређеног наручиоца, понуђача требало додатно да мотивише на 
озбиљнији, професионалнији и пословнији приступ у извршавању својих обавеза како у 
поступку јавне набавке, тако и у реализацији уговора о јавној набавци. 

 
Да би постојала негативне референца услед неиспуњавања уговорних обавеза од 

стране понуђача, кумулативно морају бити испуњени следећи услови: наручилац 
поседује доказ о томе да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама; те уговорне обавезе настале су из уговора о јавним 
набавкама; ти уговори су се односили на исти предмет јавне набавке, за који 
наручилац сада спроводи поступак јавне набавке; понуђач није испуњавао своје обавезе 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за период од претходне три 
године.  

 
Списак негативних референци је био установљен претходним законским решењем, 

као идеја да се састави један списам понуђача који се понашају непрофесионално. Ипак, 
постојање официјалне листе за аутоматско искључење које је водила Управа за јавне 
набавке, а која је од сваког наручиоца захтевала да аутоматски искључује понуђаче са 
те листе, без могућности да исти сам доноси закључке у вези с непрофесионалним 
понашањем понуђача, нарочито имајући у виду да је реч о непрофеисоналном 
понашању пред другим наручиоцем, супротно је правним начелима ЕУ. Осим тога, сам 
систем, који иницијално можда и није лоше замишљен, имао је велики број препрека да 
би адекватно могао да заживи у пракси, услед чега се својевремено само један понуђач 
нашао на предметном списку. 

 
Међутим, како је горе наведено, то не значи да негативна референца не постоји, 

напротив. Она је остала управо као могућност дата наручиоцу да „казни“ понуђача 
који није извршавао своје уговорне обавезе, на начин да одбије његову понуду у неком 
од наредних поступака јавне набавке истог предмета код тог наручиоца. 

 
4. Да ли се оквирни споразум може применити на услуге сервисирања медицинске 

опреме, на начин да се финансијска средства морају обезбедити и планирати у 
финансијском плану у висини процењене вредности у оквирном споразуму, као и да ли 
та средства морају остати планирана и „резервисана“ у истом износу до трајања 
оквирног споразума, без обзира колика ће бити вредност уговора, закључених по том 
споразуму (мисли се на мању вредност уговора од процењене по оквирном споразуму)? 

 
Одговор: 
Да, оквирни споразум се може применити на услуге сервисирања медицинске 

опреме, на начин да се финансијска средства морају обезбедити и планирати у 
финансијском плану у висини процењене вредности у оквирном споразуму, при чему ће 
та средства у наредном периоду (у другим годинама) наручилац планирати и 
трошити сходно својим могућностима, односно одобреним буџетима и свакако у 
складу са својим потребама. То значи да износ планираних средстава у наредној 
години/годинама може бити мањи, а наручилац ће преузимати коначне обавезе, 
односно закључивати уговоре у границама тих планираних (одобрених) средстава. 


