
 
 
Број 404-321/9 од 24.08.2018. године 
 
 
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ СУ ПОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 

Питање 1 

Увидом у план јавних набавки градске управе Зајечар за 2018 годину утврђено је да 
у наведеном Плану ЈН не постоји предметна јавна набавка. 

С обзиром на непоштовање одредбе члана 51. Закона о јавним набавкама молимо 
вас за додатне информације и допуну Конкурсне документације у складу са ЗЈН. 

Од посебног значаја је опасност да набавка може бити обустављена због наведеног 
суштинског недостатка. 

Непостојање ове набавке у Плану набавки онемогућава потенцијалним понуђачима 
да на време сагледају потребе Наручиоца и благовремено се припреме за ову 
набавку. Чињеница да је рок за доставу понуда у Конкурсној документацији само 8 
дана додатно смањује могућност понуђачу да благовремено припреми понуду и тиме 
оставља могућност дискриминације. 

Одговор на постаљено питање: Није тачна Ваша констатација да поменута јавна набавка 
није планирана,поменута набавка планирана је код гранодачелника.Поменути план можете 
скинути са http://www.zajecar.info/files/document/2018/8/plan_2018.pdf. 

 

 

Питање 2 

У тексту Конкурсне документације за ЈН бр. 404-321 у делу VII УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у поглављу 11. ПОДАЦИ 0 ВРСТИ, 
САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА на страни 37 и страни 38 
дефинисано је: 

• Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде банкарску 
гаранцију у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са 
роком важења од минимум 180 дана. 

У тексту I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 404-321/5 ОД 17.08.2018. 
ГОДИНЕ наведено је: 

• Обавезујуће Писмо намере банке за издавање банкарске гаранције за 

http://www.zajecar.info/files/document/2018/8/plan_2018.pdf


Добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, 
са роком важности не краћим од 375 дана од дана отварања понуде. Уколико 
понуђач не достави писмо намера банке понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

Узимајући у обзир да се ради о јавној набавци мале вредности и да је рок за 
подношење понуда минималан прописан законом, захтевање банкарске гаранције и 
обавезујућег писма намере банке представља потенцијалну дискриминацију 
понуђача. 

Молимо вас за исправку конкурсне документације ради спречавања потенцијалне 
дискриминације понуђача и замену средства обезбеђења за озбиљност понуде са 
банкарске гаранције на меницу. 

Одговор на постаљено питање: Члану 61.став 5. ЗЈН гласи“Наручилац може у 
конкурсној документацији да наведе врсту средстава финасиског обезбеђења којим  
понуђачи  испуњење свих својих обавеза у поступку јавне набавке,као и испуњење 
својих уговорних обавеза,односно за повраћај траженог аванса(различити облици 
ручне залоге хартија од вредности или покретних ствари,хипотека,меница,јемства 
другог правног лица са одговарајућим бонитетом,банкарске гаранције,полисе 
осигурања и др.).“, а што је наручилац и учинио тражењем банкарске гаранције за 
озбиљност понуде и обавезујућег писма о намери банке за издавање банкасрке 
гаранције за добро извршење посла.  

 

Питање 3 

У тексту Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности под 
тачком 9 дефинисано је: 

• Рок за подношење понудеје 24.08.2018.године, до 10 часова, без обзира на начин 
доставе 

У тексту Конкурсне документације за ЈН бр. 404-321 у поглављу VII УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 34 дефинисано је: 

• Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 23.08 2018.до 10.00 часова 

У Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда, наведено је: 

• Време и место подношења понуда / пријава (нови рок): Рок за подношење 
понуде је 27.08.2018.године, до 09,00 часова, без обзира на начин доставе 

Наведене разлике у обавезујућој конкурсној документацији не омогућавају да се он
а једнозначно тумачи. 
Одговор на постаљено питање:Дошло је до грешке приликом израде конкурсне 
документације која је исправљена  II Измена конкурсне докуметације број 404-321/7 од 
ЗЈН24.08.2018. године 
С поштовањем  

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

                                                                                         Саша Матијевић   
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