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НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку добара –  разни штампани материјал 
Шифра: ЈНМВ 2/2017 
Број: 05-4/11 
Датум: 24.01.2017. године 
Нови Сад 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 
 
Питање понуђача 1: Ви Понуђачима кажете да сте урадили процену јавне набавке. Али 
на основу чега ако не знате шта се ради и у којим количинама и да ли се уопште ради? 
Одговор понуђачу 1: 
Процена јавне набавке урађена је на основу набавке добара у претходним пословним 
годинама, као и добара за којима постоји могућност потребе за набавком, а на основу 
програмских активности и Пројеката које Наручилац планира да спроведе у току ове 
пословне године.  
Питање понуђача 2: Могли би закључити да понуђач који је већ радио за наручиоца зна  
тачне потребне количине чиме дискриминишете остале потенцијане Понуђаче? 
Одговор понуђачу 2: 
Ни један потенцијални Понуђач не може знати „тачне потребне количине добара“, 
имајући у виду да ни Наручилац, у моменту покретања поступка предметне јавне набавке 
не може поуздано да зна које програмске активности и Пројекте ће спровести у току ове 
пословне године и које количине предметних добара ће му бити потребне за исте. 
Питање понуђача 3: Да ли сте чули за оквирни споразум који не обавезује наручиоца ? 
Међутим ви се одлучујете  за ЈНМВ али немате идеју ни око потребних количина нити да 
ли ће се и шта радити од ставки по спецификацији. Да не помињемо члан уговора где 
дозвољавате промену цена? Да ли је то "кец из рукава" за већ одабраног понуђача? 
Одговор понуђачу 3: 
Законом о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 68/15) Оквирни споразум може 
да се закључи након спроведеног поступка јавне набавке из члана 31. Закона о јавним 
набавкама. Промена цене предвиђена моделом уговора важи за било ког потенцијалног 
понуђача са којим би се уговор о предметној јавној набавци могао закључити. 
Питање понуђача 4: На основу питања претходних потенцијалних понуђача и ваших 
одоговра дало би се закључити да би се ова јавна набавка могла у корумптивне, 
дискриминишуће и на терет Буџета РС.Какво је ваше мишљење? 
Одговор понуђачу 4: 
Наручилац је приликом састављања конкурсне документације поштовао начела јавних 
набавки ( чл. 9 до чл. 13 ЗЈН). 
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Питање понуђача 5: Наше мишљење је да уопште нисте требали расписивати јавну 
набавку или је резервисати за понуђача "xy" када се већ толико НЕ придржавате 
измењеног  ЗЈН од 2015 године. Какво је ваше мишљење о томе? 
Одговор понуђачу 5: 
Наручилац је саставио конкурсну документацију у складу са Законом о јавним набавкама 
(”Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
Питање понуђача 6: Да ли би наручилац имао идеју о потребним количинама када би 
морао да заради средства која, на жалост, у конкретном случају добијате на терет грађана 
РС, о којима баш ни мало не размишљате? Какво је ваше мишљење о овоме? 
Одговор понуђачу 6: 
 Наручилац  послује у складу са Законом о Црвеном крсту Србије. 
„У циљу остваривања програмских циљева и задатака, средства за рад остварују се по 
основу Закона о Црвеном крсту Србије; из Буџета; чланарине; донаторства, спонзорства и 
прилога; поклона, наслеђа и легата; уговорних обавеза које проистичу радом Црвеног 
крста за потребе међународних хуманитарних организација“. 
Како је велики број извора финансирања немогуће предвидети, немогуће је и предвидети 
тачне количине предметних добара за којима ће бити исказана пореба. 
Питање понуђача 7: Произилази да ви нама као потенцијалним Понуђачима кажете да је 
бесмислено учествовати у набавкама овог типа, што би било регуларно да нису у питању 
средства која НЕ ЗАРАЂУЈЕТЕ. Какво је ваше мишљење? 
Обавеза наручиоца је да питања са одоговрима потенцијалних Понуђача објави на 
Порталу УЈН 
Одговор понуђачу 7: 
Наручилац је приликом састављања конкурсне документације поштовао начела јавних 
набавки ( чл. 9 до чл. 13 ЗЈН) и свако заинтересовано лице које има интерес да закључи 
конкретан уговор о јавној набавци се може појавити као понуђач.  
 
 
 
 
 


