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Наручилац, Општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 6/2018, на основу члана 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје : 
 

 VII ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку број 6/2018 у отвореном поступку 
зa доделу Уговора о јавној набавци  радова  на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката 

Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“ у Неготин  
 
Потенцијални понуђачи поставили су следећа питањa:  

ПИТАЊA:  

1.На стр. 19. , у делу где је наводено да је понуђач дужан да достави  банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде ,у првом пасусу последња реченица гласи „ Поднета банкарска гаранција не може 
да садржи додатне услове за исплату ,краће рокове ,мањи и знос или промењену месну надлежност 
за решавање спорова .У  гаранцији , коју нама издаје банка,наводи се  „Ова гаранција де издаје са 
роком важности до .....(дан,месец и година важности гаранције ) ...године  .Сагласно томе    позив       
за плаћање по овој гаранцији морамо примити најкасније до тог датума или пре тог датума на адресу 
: Сектор банкарских операција –Одељење кредитне и депозитне администрације за правна лица  ...“ 
У наведеној реченици датум је рок важности гаранције . 

Моје питање гласи  да ли наведено „...Сагласно томе позив за плаћање по овој гаранцији морамо 
примити најкасније до тог датума или пре тог датума ...“ тумачите  као додатни услов за исплату или 
краћи                        рок ? 

2. Молим Вас  за одговор , који суд је надлежан за општину Неготин у случају спора по издатој 
гаранцији за озбиљност понуде ,да би банка која нам издаје гранцију  могла да га  наведе у истој . 

ОДГОВОР : 

 1) Уколико банкарска гаранција испуњава све услове из конкурсне документације и испуњава услове 
дужине трајања понуде од 60 дана, онда рок који се помиње не представља додатни услов за 
исплату или краћи рок. 
2)  У случају спора месно надлежан је суд који је надлежан за место гаранта.У случају несигурности, 
најједноставније је изоставити месну надлежност за решавање спорова из гаранције. 
 

3. ПИТАЊЕ: 

У обрасцу XIII о произвођачима материјала и опреме, неведене су типске ставке (вуна, столарија и 
водена пумпа) које су дате као пример. Да ли да се за предметну јавну набавку достави само атестна 
документација за наведене позиције из обрасца које су дате као пример, или је потребно да се 
доставе технички листови и атестна документација за све кључне позиције у оквиру предмера? 
Напомињемо да је предмер обиман и да би достављање атеста и остале техничке документације 
било превише обимно за све веће позиције. Уколико се тражи документација само за одређене 
позиције, молимо Вас да исправите образац и наведете које су позиције у питању. 
 
ОДГОВОР: “За предметну јавну набавку треба достави само атестна документација за наведене 
позиције из обрасца које су дате као пример. “ 
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