
На основу чл. 63. ст. 2., 3. и 4. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", број 124/2012), Комисија за јавну набавку бр. 06/2014 – услуге 

штанмпања за потребе Факултета уметности у Нишу, одговара на питања 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питање бр. 1 
 

          Да ли се под већом и мањом количином сматрају промене тиража, јер се 

понуђена цена даје за наведени тираж (уколико је тираж већи нижа је 

понуђена цена и обрнуто смањењем тиража повећава се јединична цена) и да 

ли то значи да извршилац услуге може кориговати понуђену цену уколико 

дође до промене количине, тиража од стране наручиоца? 

 

 

Одговор на питање бр. 1 

 

 Наручилац је, у конкурсној документацији на страни 24/35 – у делу 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА СА ЦЕНОМ, која је саставни део 

обрасца понуде, напоменуо да су количине  наведене  у спецификацији услуга 

дате оквирно, због чега задржава  право  да  у  складу  са  својим потребама 

набави мању или већу количину штампаног материјала а највише до износа 

средстава предвиђених у финансијском плану наручиоца за наведену намену. 

 Процењена вредност набавке рађена је на основу анализе цена уговора 

које је наручилац закључио у претходним годинама, и увидом у актуелне цене 

различитих правних субјеката који се на нашем тржишту баве пружањем 

услуга штампања које су предмет јавне набавке.  

Наравно при томе је располагао подацима о својим потребама за 

услугама које су предмет набавке као и о износу средствима која је планирао 

за ту намену. 

Да би набавка била успешна, односно да не би у поступку јавне набавке 

добио понуде које би биле неприхватљиве по цени, наручилац је у складу са 

претходном анализом прикупљених података одредио оквирне количине 

предметних услуга.  

Оквирне количине су, по правилу, мање од потребних количина 

наручиоца, због чега је наручилац количине и одредио као оквирне. Уколико 

по спровођењу поступка јавне набавке и избору најповољније понуде, 

наручилац добије цену која је нижа од процењене вредности, односно од 

износа средстава планираних за ту намену, задржава право да од друге 

уговорне стране захтева  веће количине, тј. тираж за поједине позиције из 



техничке спецификације услуга, у складу са својим реалним потребама и 

планираних, односно обезбеђених средстава за ту намену 

Из напред наведеног, закључак је да понуђачи треба да дају своју 

јединичне цене за тражене услуге, имајући у виду количине које су наведене 

у техничкој спецификацији за сваку од позиција.   

Евентуална промена количина, тј. тиража, не даје могућност извршиоцу 

услуге да  коригује своју понуђену цену.   

   

У Нишу, 12.09.2014. године     за     К О М И С И Ј У 

 

         Дејан Благојевић, с.р. 
 


