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 У поступку јавне набавке мале вредности број 404-218 – набавкa радовa на 
санацији друмског моста преко реке Шашке у селу Вратарница 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧ ПОСТАВИО ЈЕ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 
Питање бр. 1: У тендерској документацији на старни 37. је одређена обавеза понуђача 
да као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и добро извршење 
посла достави бланко сопствену меницу.  
 
Да ли је могуће да понуђач као средство обезбеђења достави банкарску гаранцију у 
вредности од 10% вредности понуде, а за добро извршење посла писмо о намери банке 
(што је уобичјено) а при потписивању уговора гаранцију за добро извршење посла у 
вредности од 10%, као што је захтевано за менично овлашћење са истим роковима 
важења као за менично писмо?  
 
Као објашњење постављеног питања, понуђач наводи да је чланом 12. став 3. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник  РС“ бр. 29/2013 
и 104/2013), као једно од могућих средстава обезбеђења наведена банкарска гаранција, 
једнако као што је то и меница. Напомињемо да је достављане банкарске гаранције 
такође повољније за наручиоца  јер пружа већу заштиту у обезбеђењу испуњења 
обавеза понуђача. Наручилац банкарску гаранцију може наплатити,  без обзира на 
ликвидност понуђача, односно без обзира да ли је рачун понуђача у блокади или није, 
што са меницом  није случај. 

 
Одговор на постављено питање бр. 1: У складу са чланом 61. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланом 13. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015 и 
41/2019) Наручилац може изабрати врсту средстава финансијског обезбеђења. 

С обзиром на хитност саме набавке и кратак рок за достављање понуда, а такође 
због једноставније процедуре и трошкова издавања менице у односу на банкарску 
гаранцију, Наручилац је одабрао да у овој предметној набавци као средство обезбеђења 
изабере меницу са пратећом документацијом.  
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