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Предмет: Појашњење Конкурсне документације преговарачки поступак бр. 03-2014/ПР  

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет набавке 

„Столица за пацијента“ дајемo Вам следеће појашњење: 

 
Питање број 1:  Појасните тачку 18. став 6. У којој је наведено : „ Наручилац је дужан да 
води записник о преговорима. Наручилац је дужан да одбије понуду у којој је понуђена цена 
у преговарачком поступку већа од цене понуђене у претходно спроведеном поступку. 
Уколико бисте задржали ову одредбу стављате у повољнији положан понуђача који је у 
ранијем поступку доставио високу цену. Нпр. Понуђач А је понудио 100 дин, а  понуђач Б 70 
дин. Ако сада у преговарачком поступку, понуђач Б понуди 80 динара, његову понуду морате 
одбити, а морате прихватити понуду понуђача А, који је понудио цену од 95 дин, иако је та 
цена већа. Тако поступање косило би се са критеријумом „најниже понуђене цене“. 
Сматрамо да би ову одредбу требало изоставити. Уколико, из било ког разлога, те не 
можете учини предлажемо да се у тексту у спорном ставу стави друга реченица која гласи: 
Наручилац је дужан да одбије понуду у којој је понуђена цена у преговарачком поступку већа 
од најниже цене понуђене у претходно спроведеном поступку.   
 
Одговор на питање број 1: Одредбом члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

прописано је да Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем 

позива за подношење понуда ако је у отвореном, рестриктивном или квалификационом 

дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови 

за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријум за доделу уговора не мењају. 

Уколико Наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су 

учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку да допуне своје 

понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. 

Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у 

отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу. 

У конкретном случају, Наручилац је одлучио да у преговарачки поступак позове само 

понуђаче који су поднели понуде у претходно спроведеном отвореном поступку набавке, 

тако да није био у обавези да Позив за подношење понуда објави на Порталу јавних 

набавки. Међутим, Наручилац је поступио сходно одредби члана 11. Закона о јавним 

набавкама и обезбедио је транспарентност посупка јавне набавке. Законодавац је јасно и 
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недвосмислено прописао да цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од 

понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно 

конкурентном дијалогу. Приликом подношења понуда, односно допуна понуда понуђач може 

мењати понуђену цену, али је Наручилац дужан да одбије понуду у којој је понуђена цена у 

преговарачком поступку већа од цене понуђене у претходно спроведеном поступку. Дакле, 

понуђач у овом преговарачком поступку може понудити цену која је нижа или једнака цени 

понуђеној у поступку јавне набавке која је претходила преговарачком.  Смисао дела одредбе 

Закона о јавним набавкама, који се односи на цене, је спречавање могућности злоупотреба 

да се применом ове врсте поступка првобитно понуђене цене повећавају. Дакле, уз све 

разумевање разлога које Наручилац наводи, и наручиоца обавезује општеприхваћено 

правило „Dura lex sed lex“ (закон је тврд, али је закон), па је и Наручилац дужан да поштује 

одредбе Закона о јавним набавкама, такве какве јесу, све док не буду измењене.  

 


