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Република Србија 
„Републички хидрометеоролошки завод Србије“ 
Број: 404-152/13 
25.10.2013. године 
Кнеза Вишеслава бр.66. 
Б е о г р а д 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку: 
 Набавка рачунарске опреме обликоване у две партије 

 тако да се свака партија може уговорати засебно, 
по јавном позиву од 24.09.2013. 

 
 

Редни број набавке:  7/13 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



На основу чл. 20.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12),  а у вези са 
постављеним питањима заинтересованих понуђача, објављује се  
 
 

 
ПОЈАШЊЕЊE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Питање: На страни 15 и 21 конкурсне документације сте навели да је уз понуду потребно 
доставити писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ-ом. 

С обзиром да је Правилником о обавезним елементима конкурсне документације, члан 12. 
дефинисано да Наручилац конкурсном документацијом не може тражити средство 
обезбеђења за извршење уговорне обавезе у износу већем од 10% вредности уговора без 
ПДВ-а, замолили бисмо Вас да нам потврдите да је дошло до грешке у конкурсној 
документацији, и да је писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла потребно да гласи на 10% вредности уговора без ПДВ-а? 

У складу са наведеним, замолили бисмо Вас да извршите измену конкурсне 
документације. 

 

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 
бр.29/13), у члану 12. прописано је да се у конкурсној документацији могу захтевати 
средства финасијских обезбеђења,  која све обезбеђења постоје и прецизније је 
дефинисано средство обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција за озбиљност 
понуде ( није тражена конкурсном документацијом) је оригинал гаранција банке која се 
доставља у понуди (код осталих банкарских гаранција у понуди се захтевају писма о 
намерама) и може бити до 10% од вредности понуде без ПДВ-а., из разлога што се понуде 
достављају у нето износу, и служи за обезбеђење од случаја да изабрани понуђач одустане 
од закључења уговора.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла прописана је одредбом чл. 17. наведеног 
Правилника, и издаје се у висини од највише 10% од вредности уговора.  Вредност 
уговора је вредност целокупног уговореног посла са порезом.  

Сходно наведеном, у овом случају није дошло до грешке и нема разлога за исправку 
конкурсне документације. 

 

Питање: На страни 15 и 22 конкурсне документације сте навели да је уз понуду потребно 
доставити писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 5 % вредности уговора са ПДВ-ом, и роком 
важности који је 30 дана дужи од гарантног рока. 

С обзиром да је Правилником о обавезним елементима конкурсне документације, члан 12. 
дефинисано да Наручилац конкурсном документацијом не може тражити средство 
обезбеђења за извршење уговорне обавезе у износу већем од 10% вредности уговора без 
ПДВ-а, замолили бисмо Вас да нам потврдите да је дошло до грешке у конкурсној 
документацији, и да је писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року  потребно да гласи на 5% вредности уговора без 
ПДВ-а? 



Такође Правилником о обавезним елементима конкурсне документације, члан 18. став 4. 
дефинисано је да рок важења банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 
року треба да буде 5. Дана дужи од гарантног рока, а ви сте на странама 15. и 22. Навели 
да банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да има рок 
важности који је 30 дана дужи од гарантног рока. Замолили бисмо Вас да нам потврдите 
да је дошло до грешке у конкурсној документацији, и да је писмо о намерама банке да ће 
издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року потребно да буде 
наведено да та банкарска гаранција мора имати рок важности 5 дана дужи од гарантног 
рока. 
У складу са наведеним, замолили бисмо Вас да извршите измену конкурсне 
документације. 

 

Као што је наведено у одговору на претходно питање за банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, и за банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантног року 
важи посебна одредба, односно  чл. 18. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације, према коме се иста  издаје у висини до 10% од вредности уговора. За 
висину гаранције за средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе у износу до 10% у 
чл. 12. Правилника назначено је да је у питању вредност без ПДВ-а, и иста одредба не 
може се аналогно применти на остале гаранције које су регулисане у посебним члановима. 

Стога је конкурсном документацијом правилно захтевано финансијско обезбеђење са 
утврђеним процентом од вредности уговора, односно са порезом.  

Такође ставом 4. члана 18. Правилника, прописано је да је рок  важења банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року пет дана дужи од гарантног рока и у 
складу са наведеном одредбом, рок од пет дана је минимални рок и наручилац може да 
одреди и дужи рок трајања гаранције као што је учинио у конкретном случају. 

 
Питање: На страни 3 конкурсне документацијесте навели да се набавка спроводи у 
отвореном поступку а затим сте у обрасцу понуде на страни 28. Конкурсне документације 
навели:“понуда за набавку мале вредности добара:Набавка рачунарске опреме...“ и да је 
позив објављен на Порталу дана 15.08.2013. године 
С обзиром да је у питању отворени поступак јавне наабвке и с обзиром да је исти на 
Порталу објављен дана 24.09.2013. замолили би смо Вас да измените образац понуде. 
 
Иако је на део питања, односно на питање датума објаве на Порталу,  одговор дат дана 
18.10. 2013., наводи из овог питања су основани, и недостаци у обрасцу понуде страна 28 
конкурсне документације VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, отклањају се заменом постојећег 
обрасца са новим коригованим обрасцем у прилогу овог одговора. Понуђачи приликом 
састављања понуде замениће наведени образац (само на страни 28.) из конкурсне 
документације са коригованим обрасцем из прилога. 
 
С обзиром на изнето, обајављује се и обавештење о продужењу рока за достављање 
понуда. 
 
 
. 

 
 

                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  ____________________________                                                              

Радован Ћосић, дипл. правник 



 

VI    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 Понуда за јавну набавку добра: Набавка рачунарске опреме обликоване 
у две партије, Кнеза Вишеслава 66, Београд, бр. 404-152/13, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 24.09.2013. године 
и на интернет страници наручиоца. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 
 
Назив понуђача: 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 

 

 
Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

 
Име особе за контакт: 
 

 

 
Електронска адреса понуђача (е- mail): 
 

 

 
Телефон: 
 

 

 
Телефакс: 
 

 

 
Број рачуна или назив банке: 
 

 

 
Лице овлашћено  за потписивање 
уговора: 
 

 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

 

А)  САМОСТАЛНО 
 
 

Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подиспоручиоцу, уколико се понуда подноси са подиспоручиоцем, односно 
податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђача 
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