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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-47/2018-02 за јавну набавку 
радова на завршетку изградње станова за потребе смештаја младих породица у Црној 
Трави 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 31.08.2018. и 03.09.2018. године, од стране потенцијалних понуђача упућени су 
дописи Комисији којим потенцијални понуђачи тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. У конкурсној документацији као средство финансиског обезбеђења тразе се 
БАНKАРСKЕ ГАРАНЦИЈЕ, и писма о намерама банке за издавање истих. 
Уконсултацији са банкама временски рок за добијање истих је од 15 до 20 дана уз 
задовољење осталих услова. Рок за предају тендера је десетак дана од дана 
објаве.  
Питање је: Да ли се као средство финансиског обезбеђења могу прилозити  
менице у складу са прописима и закона. 

2. У предметној јавој набавци 1.3.7/2018 завршетак изградње станова за смештај 
младих пароба у конкурсној документацији као средство финансиског обезбеђења 
тразе се БАНKАРСKЕ ГАРАНЦИЈЕ, и писма о намерама банке за издавање истих. 
Банке су нас информисале да је временски  рок за издавање истих 10-15 дана  из 
разлога што оне да би се одобриле имају процедуру као и за давање кредита тј. 
много нивоа одлучивања а и још увек су годишњи одмори. 
Рок за предају тендера је десетак дана од дана објаве. 
Наше питање је:  Да ли се као средство финансиског обезбеђења могу прилозити 
менице у складу са прописима и закона тј. прописно регистровање оверене и 
потписане са осталом пратећом документацијом. 
 

1. С обзиром да се ради о питањима два потеницијална понуђача која имају за 
предмет исту садржину, Комисија за предметну јавну набавку је након 
консултације са пословним банкама која издају банкарске гаранције и писма о 
намерама, добила и званичне одговоре да је рок за издавање наведених документа 



од 5 до 7 дана зависно од кредитне способности клијента. На основу тога може се 
закључити да је Комисија дала примера рок за припремање и достављање понуде и 
да је узела у обзир све потребне чињенице за припрему прихватљиве понуде. 
Комисија такође сматра, да су банакрске гаранције као средства финансијског 
обезеђања далеко озбиљнији гарант за наручиоца, с једне стране, али и показатељ 
да се ради о озбиљним понуђачима, с друге стране. 
На основу наведеног Комисија сматра да за предметну набавку треба да остану 
захтевана средства финансијског обезбеђења конкурсном докуметацијом.  
Како би се обезбедио већи број учесника у посупка, Комисија ће извршити 
продужење рока за подношење понуда до 11.09.2018. године до 12.00 часова, чиме 
се омогућава додатни рок за потенцијалне понуђаче да изврше обезбеђивање 
захтеваних средстава финансијског обезбеђења у складу са конкурсном 
документацијом.   

 

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-24/2018-02 од 
04.04.2018. године.  
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