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Г О Л У Б А Ц 

 

 

У складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама,Наручиоцу се обратило 

заинтересовано лице са захтевом за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за Јавну Набавку број:22/2019 –Радови на реконструкцији 

вишенаменског културног објекта у Голупцу,назив и ознака из Општег речника 

набавки:-радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње-

45200000 

 

 

 

  Питање 1 : 

            Na str. 17 tenderske dokumentacije -tačka12 stoji: 

PonuĎač je dužan da uz dokumentaciju dostavi:sredstvo finansijskog 
obezbeĎenja za ozbiljnost ponude i to:-blanko sopstvenu menicu overenu 
pečatom ,menično ovlašćenje sa naznačenom visinom od 10% ukupne vrednosti 

ponude bez PDV-a. 
Dalje ,u istom tekstu ,tražite da izabrani ponuĎač u roku od 15 dana dostavi 

bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u visini od 10% ukupne vrednosti 
ponude . 
Pitanje: Čemu služi menica ako uz nju tražite i bankarsku garanciju za istu stvar? 
   

 

  Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

       Бланко меницу понуђач је у обавези да достави заједно са понудом док је 

банкарску гаранцију за добро извршење посла  ИЗАБРАНИ понуђач у обавези да 

достави приликом закључења Уговора а најкасније у року од 15 дана од дана 

закључења Уговора. 

 

 

  Питање 2 : 

 

На страни 17/59 и 18/59  стоји  следеће за финансијско обезбеђење: 

 Понуђач,односно група понуђача, је у обавези да достави обавезујуће писмо о намери 

издавања безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности 

уговора –изведених радова са роком важности који ће бити дужи за 30 дана од 

гарантног рока.  Изабрани понуђач односно извођач радова ће банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року  доставити уз окончану ситуацију. Наручилац ће 

наведену банкарску гаранцију уновчити уколико извођач радова не отклони грешке у 

гарантном року по првом позиву наручиоца у року од 10 дана. 

На страни  48/59 у Моделу уговора  у члану 11.Финансијско обезбеђење стоји: 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од 



укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана 

дужи од истека гарантног рока.  

Молимо вас да разјасните која  је висина  финансијског обезбеђења за банкарску 

гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, како би банка могла да 

изда  валидну банкарску гаранцију. 

 

 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

 

       У Моделу Уговора у члану 11 став 2 дошло је до техничке грешке,тако да уместо: 

„Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од 

укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана 

дужи од истека гарантног рока.“ треба да стоји: 

 

„Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет 

процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања 

који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.“ 

 

   

                                                               Комисија за јавну набавку број 22/2019 
 


