
 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број ЈН: IV 04-404-8/2018 

Датум: 13.06.2018. год.  

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
  

ПРЕДМЕТ:  Захтев за додатним информацијама и појашњењем документације за 

припремање понуда за јавну набавку радова – Изградња I фазе постројења за припрему воде за 

пиће у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-8/2018 

 

Комисија за јавну набавку радова-Изградња I фазе постројења за припрему воде за пиће у 

Новом Бечеју, која се спроводи у отореном поступку, број ЈН IV 04-404-8/2018, је дана 

12.06.2018. примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама и 

појашњењем конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1.: 
 

Потенцијални понуђач за ЈН број IV 04-404-8/2018– Изградња I фазе постројења за припрему 

воде за пиће у Новом Бечеју, тражи појашњење: 

 

„Поштовани, 

Везано за предметну јавну набавку бр. IV 04-404-8/2018 сматрамо да сте поступили у 

супротности са чланом 10 Закона о јавним набавкам, те формулацијом захтева везаних за 

средства финансијских обезбеђења, односно банкарске гаранције и банку од чије стране иста 

мора бити издата, ограничавате конкуренцију међу понуђачима, због чега молимо да 

промените захтеве, допустите да се банкарска гаранција буде изражена и у ЕУР као и да банка 

не мора да има представништво у Србији. 

 

Све претходно заведено захтевамо уз образложење да наручилац не може да захтева 

конкурсном документацијом да банкарска гаранција буде у динарима уколико је гаранција 

наплатива на дан наплате. Такође, ограничавајући је услов да банка мора имати 

представништво у РС јер се на тај начин онемогућавају многи инострани понуђачи да 

учествују у конкретном поступку јавне набавке. Код много сложенијих и обимнијих поступака 

јавне набавке (преко милијарду динара), наручиоци нису постављали овакве услове.  

Смисао и сврха банкарске гаранције за озбиљност понуде као и осталих захтеваних 

банкарских гаранција јесте да се наручилац на основу истих може наплатити уколико наступи 

неки од случајева који су прописани конкурсном документацијом, у том смисли околност што 

је банкарска гаранција исказана у еурима а не у динарима (ако је наплатива код банке) не 

представља основ због ког би се понуда одбила као неприхватљива. 

У Решењу број 4-00-158/2018 била је обрнута ситуација (наручилац је одбио понуду као 

неприхватљиву јер је понуђач доставио банкарску гаранцију која је гласила на износ у 

динарима, а понуда је била у еврима), али став Републичке комисије јесте да није битно у којој 

валути је изражена банкарска гаранција, него је битно да је иста наплатива. Овај став аналогно 

захтевамо да се примени у предметном случају. Предметно решење на које се позивамо 

достављамо у прилогу“  

 



 

ОДГОВОР НА 1. ПИТАЊЕ: 

Све тражене банкарске гаранције и сва писма о намерама из конкурсне документације, морају 

бити на српском језику, а вредности изражене у динарима. 

У Упутству из конкурсне документације наведено је да понуда мора да буде на српском 

језику, а понуђена цена у динарима. Из наведеног се закључује да и банкарске гаранције чија 

се вредност везује за износ понуде морају да буду изражене у динарима.  

Банка која издаје тражена средства обезбеђења, мора да има кредитни рејтинг који се тражи у 

конкурсној документацији, а са којим подацима располаже НБС.  

Сагласно свему наведеном, закључује се да банка која ће понуђачу издати тражена средства 

обезбеђења, уколико није домаћа - регистрована у РС, тј уколико је страна банка, мора да има 

своје предстваништво у РС. 

Комисија Наручиоца неће вршити измену овог услова из конкурсне документације. 

 

Наведени Одговор на питање тј. појашњење конкурсне документације, Наручилац ће поставити на 

Портал ЈН и својој интернет страници.            

 

Наведено појашњење, Наручилац ће поставити на Портал ЈН.              

 

 

                   Комисија 

 

У Новом Бечеју, 

дана: 13.06.2018.  


