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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 
 
Сагласно ставу 3 члана 63 ЗЈН, дајемо одговоре на постављена питања: 
 
1. Предмет је врло прецизно одређен спецификацијом и представља основу за давање понуде 
и оквир за закључење уговора. Чланом 115 ЗЈН предвиђена је могућност измена током трајања 
уговора. Сваки озбиљан понуђач који је радио са уметничким установама зна да се ради о 
динамичном послу у ком су одређене измене неизбежне, често због нових пројеката који се 
појаве током извршења уговора. Одредба уговора коју оспоравате односи се на такве случајеве 
и никако се не може доводити у везу са чл. 47 ЗОО који каже да је уговор ништав ако је предмет 
обавезе немогућ, недопуштен, неодређен или неодредив, што овде очигледно није случај.  
Поред тога, чак и кад би то било тачно, ништавост једне одредбе не повлачи ништавост самог 
уговора ако он може опстати без те одредбе (чл. 105 ЗОО). 
Оквирни споразум може да се закључи након спроведеног поступка јавне набавке (чл. 40 ЗЈН) и 
нема везе са овим предметом. 
 
2. Рок који смо поставили је проверено могућ и представља кључни услов ове јавне набавке, без 
ког би била бесмислена. Уколико вам није познато, наша установа одржава концерте петком и 
неопходно је да налози дати у понедељак буду дотле реализовани.  
 
3. ISO 9001 је општи пословни стандард који представља доказ да се ради о понуђачу 
задовољавајућег пословног капацитета и који је предвиђен чл. 77 ст. 2 т. 2, ал. 6 ЗЈН. Осим мале 
количине, овде се не ради о рекламно- пословним поклонима, рекламном материјалу и 
календарима. У питању су сезонски и концертни плакати, прорами и брошуре осмишљени да 
пропагирају и представе и у домаћој и у међународној јавности активности наше установе, као 
сегмента српске културе. Поред тога, од благовремености и квалитета извршења ове услуге, која 
јесте компликована и захтевна, зависи промоција бројних концерата и других уметничких 
догађаја, а самим тим и успешност обављања наше делатности. Стога, јасно је да извршење 
услуге чије би неизвршење или неквалитетно извршење имало последице по саму делатност 
наручиоца, може да буде поверено само понуђачу који може да докаже усаглашеност са 
пословним стандардима и да се логичка веза не може оспорити. 
 
4. Није јасно шта је овде питање. На ваше констатације можемо само да одговоримо да технички 
и кадровски услови који су неопходни за извршење овакве набавке не могу да се сматрају 
дискриминаторским. Уколико понуђач, још уз могућност ангажовања подизвођача и давања 
заједничке понуде које предвиђа ЗЈН, не може да испуни техничке и кадровске услове који су 
потребни да услуга буде извршена на начин који одговара наручиоцу, не треба ни да учествује 
на тендеру, што је и смисао постављања услова и једини начин заштите наручилаца. Такође, 
скрећемо вам пажњу на забрану злоупотребе захтева за заштиту права (чл. 164 ЗЈН). 
 
 
 
 
Београд, 22.04.2016.       Београдска филхармонија 
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