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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  
Број: 01-03-1/2017._14 

14.08.2017. године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у отвореном поступку јавне набавке – извођење радова у нискоградњи 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-03-1/2017. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у отвореном 

поступку јавне набавке: извођење радова у нискоградњи, ред. ЈН бр. 01-03-1/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке: извођење радова у нискоградњи, ред. ЈН бр. 01-03-1/2017, се 

дана 14.08.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, захтевом за додатно појашњење у вези са 

припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем:01-03-1/2017._13., од 14.08.2017. 

 

Питањe заинтересованог лица: 

 

1. Konkursna dokumentacija je na portalu objavljena 11.08.2017 kao i  ispravka usled tehničke 
greške 

2. Prečišden tekst konkursne dokumentacije i izmena konkursne dokumentacije na portalu su 
objavljeni 09.08.2017. 
 

PITANJE: Šta od gore navedenog važi, pod 1.  Ili pod  2. ? Bitno nam je zato što ne možemo da 
shvatimo koja vrsta finansijskog  
obezbeženja treba da bude priložena. Garncija banke ili menica? 
 
I pitanja i odgovori su objavljeni 09.08.2018 i 11.08.2017, da li sva dokumentacija objavljena 
09.08.2017 ne važi jer je tender zvanično sa pozivom objavljen na portalu  11.08.2017 godine? 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Дана 19.07.2017. На Порталу Јавних набавки и интернет страни Наручиоца објављен је Позив за подношење 

понуда као и Конкурсна документација за ЈН број 01-03-1/2017.  

 

Дана 09.08.2017. на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца је објављен пречишћени 

текст Конкурусне документације,као и додатно појашњење. 

 

Дана 11.08.2017. на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца је објављено је додатно 

појашњење. 

 

Наиме, у конкурсној документацији у Поглављу VII – Упутство понуђачима како да сачине понуду, под 

тачком 13 - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, наведено је, између осталог: 
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 13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

  

Финансијска  гаранција за озбиљност понуде 

 1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

  

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Рок важења 

менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру 

меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице 

оверену од пословне банкеили извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења 

НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од 

дана истека рока важења понуде (Образац 6) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница се издаје на износ од 2% од вредности 

понуде (без ПДВ-а). Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је 

понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који 

број дана је продужен рок важења понуде. Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност 

понуде у износу од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а)у случају: - да понуђач повуче своју понуду током 

периода важења понуде (назначено од стране понуђача у обрасцу понуде); - да понуђач, након што је 

обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или 

одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор.  

  

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора и 

достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. Средство обезбеђења за 

озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након закључења уговора.  

  

Финансијска гаранција за добро извршење посла  

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

  

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио 

да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде.  

  

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за 

коначно извршење уговорне обавезе. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, 

а као доказ уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод 

из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и 

оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног 

уговора (Образац 7) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница се издајена износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-

а). Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да 

обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је 

продужен рок важења уговора. Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла 

у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а)у случају: - да понуђач не извршава уговорене обавезе 

под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин, уколико се повреде понављају и поред 

писменог упозорања Наручиоца.  - уколико Понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који 

одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не отколни недостатке, односно не усклади квалитет 

изведених радова са захтевима Наручиоца. Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено 

изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења уговора/гарантног рока, 

односно рока за коначно извршење уговорне обавезе.на писмени захтев.  

  

 

 

ИЛИ  

  

„Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити и oригинал банкарске гаранције:  

За озбиљност понуде: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити неопозива, на први 

позив наплатива, без приговора, на износ од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 30 дана 

дуже од истека рока важења понуде (рок важења понуде одређује понуђач и не може бити краћи од 60 дана 
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од дана отварања понуда. Рок се рачуна од дана отварања понуда). Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

се доставља уз понуду;  

За добро извршење посла: Оригинал банкарска гаранција за добро извршења посла мора бити неопозива, 

на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком 

важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за коначно извршење 

уговорне обавезе. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана закључења уговора. Понуђач 

уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној набавци 

издати оригинал банкрску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 

30 дана дуже од истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за коначно извршење уговорне 

обавезе.  

  

Банкарске гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и менице. 

 

Наручилац овим путем истиче да предметно додатно појашњење не представља измену Конкурсне 

документације. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

                                                                                           

 


