
ПИТАЊА ЗА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Здравствена установа је у Плану набавке за 2017. годину планирала набавку опреме 

у износу од 2.000.000,00 дин и у финансијском плану за 2017. годину определила 
средства за исту набавку на одговарајуцем конту у класи 5. Набавка је спроведена 
тек у децембру месецу, плаћање исте опреме изврсиће се у 2018.-ој години. 
Приликом израде плана набавке за 2018. годину, планира се набавка опреме у 
износу од 200.000,00 дин. у Плану набавке, у Финансијском плану за 2018. годину 
определиће се средства за плаћање опреме у износу од 2.000.000,00 дин и то за 
плаћање набављене опреме у 2017. године и за планирану набавку у 2018- ој у 
износу од 200.000,00. па ће укупно на позицији конта класе 5 бити 2.200.000,00. 
Питање: Да ли је потребно за набавку опреме у 2018-ој години (200.000,00) 
спроводити поступак јавне набавке за набавке преко одређеног законског лимита 
од 500.000,00 или не, с обзиром да ће на том конту (5) бити исказан расход од 
2.200.000,00 дин.? 
 
OДГОВОР: 
Уговор из 2017. године је проистекао из плана за 2017. годину и самим уговарањем 
преузета је обавеза за плаћање по уговору из финансијског плана за 2018. годину, а 
што се тиче набавке која ће бити у плану у 2018. години то је поступак испод 
лимита и нема никакве везе за поступком из 2017. године тако да се он спроводи 
без поступка примене ЗЈН. Да је тај поступак спровођен као посебан у 2017. 
години, морао би да се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности јер је у 
2017. години у збиру вредности 2.200.000,00 динара па би била два поступка мале 
вредности. Овако, они немају никакву везу јер су у плановима за различите године, 
иако су средства планирана у буџету за 2018. годину за оба уговора.  
 

2. Да ли се поступак јавне набавке сматра окончаним са закључивањем уговора. 
Ако је одговор негативан, када се, у којој фази поступак јавне набавке сматра 
окончаним? 
 
ОДГОВОР: Поступак јавне набавке се сматра окончаним након што по завршеној 
стручној оцени понуда, буде донета одговарајућа одлука којом се тај поступак 
окончава (та одлука зависи од врсте спроведеног поступка), најчешће је реч о 
одлуци о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуци о обустави поступка из 
члана 109. ЗЈН. По протеку законских рокова за оспоравање ових одлука, то јест 
рока од 5 дана (код  јавне набавке мале вредности и оквирног споразума), односно 
рока од 10 дана од објаве одлуке на Порталу јавних набавки сматра се да је окончан 
поступак јавне набавке. 
 

3. Наша установа је закључила уговор за набавку лабораторијског материјала – 
реагенаса по одредјеној спецификацији. Набавка је била током године и поједине 
ставке су потрошене а код појединих нису повучене количине по уговору. Да ли 
може да се изврши анексирање уговора тако што би се изменила спецификација 
добара у оквиру исте вредности уговора? 
 



 
ОДГОВОР: Из питања остаје нејасно о ком поступку је реч (да ли је у питању отворени 
поступак или оквирни споразум), као и како је одређен предмет јавне набавке, то јест да 
ли се цена исказивала само по јединици мере (и притом су у конкурсној дате оквирне 
количине за које је назначено да служе само за бодовање исказане цене те да не обавезују 
наручиоца), или је јасно назначено да се цена исказује и уговор закључује за цену 
исказану по укупно датим количинама. 

Уколико сте конкурсну документацију израдили по принципу да се цена исказује и уговор 
закључује за јединичне цене (уз одређену вредност до које ће се уговор реализовати, то 
јест до процењене вредности) количине које су представљене оквирно вас не обавезују у 
реализацији, али ми се чини из питања да је конкурсна израђена са датим количинама, те 
се цена исказивала и уговор закључен на тако исказану цену (по представљеним 
количинама). У том другом случају немате основа да мењате дате количине које су 
представљене у конкурсној документацији, за које се исказивала цена и по којој је уговор 
закључен, односно немате основ за промену техничких спецификација применом одредбе 
члана 115. ЗЈН-а. 


