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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 30/20 – НАБАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ 

УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 30/20 – Набавка моторних возила 
обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно, 
постављенa су следећа питања понуђача: 

 

Питањe: 
 

 “Поштовани, 
 

на основу захтева у тендеру: 
 
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе безусловно Писмо о намери пословне банке 
за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% нето 
(без ПДВ-а) вредности понуде (у оригиналу) и безусловно Писмо о намери пословне 
банке за достављање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у 
висини од 10% нето (без ПДВ-а) вредности понуде (у оригиналу). 
 
Ми смо приступили решавању захтева код наших пословних банака код којих имамо 
отворене кредитне линије за овакве ситуације. 
 
Наиме, писмо о намери је идентично самој гаранцији у смислу озбиљности понуде, тако да 
банка захтева идентична обезбеђења. 
 
За прву гаранцију није проблем, јер је њена дужина трајања краћа у односу на одобрену 
кредитну линију. 
 
Друга гаранција покрива гарантни рок + додатно време (61 месец), и појавио се проблем 
што пробија кредитну линију. 
 
Ми смо понудили (као много пута до сада), да дамо депозит у вредности гаранције, као 
100% покривеност, и да се на основу тога изда писмо о намерама (а последично и 
гаранција). 
 
Оно што се показало као проблем код свих банака је услед короне и рада од куће 
одређених банкарских службеника који покривају овакве ситуације, процес добијања чак и 
уз аванс је дужи и спорији у односу на датум предавања тендерске документације. 
 
Напомињемо да смо ушли у процес добијања тендерске документације истог дана по 
објављивању документације на порталу, али је рок који банка даје да би издала писмо 
(било са авансом или из кредитне линије), дужи од рока за предавање. 

С обзиром да нисмо могли знати услове средстава обезбеђења пре објављивања тендера, 
наше питање би гласило: 
 
- Да ли је могуће продужити рок за 3 недеље (колико је потребно већини банака да одобре 
дужи рок давања гаранције путем кредитне линије или путем 100%)? 
 
- Уколико није могуће, да ли је могуће дати меницу као средство обезбеђења која покрива 
отклањање грешака у гарантном року?” 
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Одговор на питањe: 
 

Због техничких разлога за наручиоца није прихватљиво да се рок за достављање и отварање 
понуда помери за тражене 3 недеље. С обзиром на врсту предмета набавке, наручилац 
остаје при захтеву да се као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање 
грешака у гарантном року доставе тражене банкарске гаранције, односно тражена писма о 
намери пословне банке за издавање назначених гаранција. 
Имајући у виду назначено у захтеву потенцијалног понуђача, наручиоцу ће бити 
прихватљиво да  тражено Писмо о намери банке за достављање гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року буде достављено са роком важности који није краћи од рока 
трајања уговора (12 месеци од дана закључења), под условом да се понуђач писаним путем 
у понуди обавеже да ће тражену Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року доставити под траженим условима из конкурсне документације са роком важности 
најмање 10 дана дужим од најдужег понуђеног гарантног рока.  
 
 
 
 

 за Комисију за јавну набавку  
 

            Братислав Татић, дипл. инж. 
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