
ПРЕДМЕТ:  Питање бр.1 за  ЈН бр.11/18 

 

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), достављамо Вам одговор на питање: 

Питање: 

 

У конкурсној документацији на страни 22 и 23 тачка 12 подаци о врсти, садржини, начину 

подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача под подтачком 

захтевате: 

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности од 10% понуде без ПДВ-а, 
2. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног 

плаћања у висини траженог аванса од 30%, 

3. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла 

у износу од 10% од вредности уговора без PDV-a и 

4. Писмо о намерама банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% 

од вредности уговора без PDV-a. 

 

Укупно 55% износи вредност банкарске гаранције и тражених писама о намерама банке од 

вредности уговора. 

 

С обзиром да су у питању хитни радови и да је рок за достављање понуда 10 дана није 

могуће обезбедити банкарску гаранцију и писма о намерама у захтеваном проценту. 

 

С тим у вези као потенцијални понуђач сматрамо да нас услов захтеваног авансног 

плаћања спречава у подношењу понуде и мишљења смо да конкурсну документацију 

треба изменити на начин да се дефинише авансно плаћање до одређеног процента уз 

достављање траженог средства обезбеђења у висини захтеваног аванса па чак да се аванс и 

не захтева како би се избегла дискриминација потренцијалних понуђача а обезбедила што 

већа конкурентност. 

 

 

ОДГОВОР: 

 

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавке и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, бр. 86/15) 

прописано је да у конкурсној документацији може да се наведе средство финансијског 

обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, 

као и испуњење својих уговорних обавеза, односно за повраћај аванса. 

 

Такође, прописано је да наручилац може да тражи средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, односно за извршење уговорне обавезе, у износу не већем од 10% од вредности 

понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за авансно плаћање. 

 



Наручилац сматра да су тражена средства оправдана те у овом случају остаје при 

наводима и условима наведеним у конкурсној документацији. 

 

 

 

 

С поштовањем,                                                                            Комисија за јавну набавку 

 


