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ПРЕДМЕТ: Појашњење и измена конкурсне документације за јавну набавку 

број 404-02-76/2017-11 

 

У вези поступка јавне набавке агрометеоролошких станица, редни број 

1.1.3. број 404-02-76/2017-11 за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне 

набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs,  Наручиоцу је, дана 25.10.2017. године електронском 

поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

1. У тендерској документацији тражите оригинал банкарску гаранцију као 

средство обезбеђења за авансну уплату. Пошто је предвиђени буџет 19.000.000 

динара, нама је немогуће добити банкарску гаранцију на тај износ. Проблем је тај 

што за добијање банкарске гаранције морамо уплатити депозит у истој вредности 

банци, што је у овом случају немогуће јер су у питању огромна средства. Да ли је 

могуће и у овом случају дати меницу јер се бојимо да нико неће моћи да одговори 

захтевима из тендера и да ће тендер опет пропасти? 

2. Да ли је могуће да се смањи износ аванса на 40% и да се не тражи 

банкарска гаранција, већ као што смо споменули и да се достави меница? 

3. Сматрамо да вам се провукла грешка када сте тражили да банкарска 

гаранција буде са пдв-ом, јер је вама пдв одбитна ставка, а ми морамо одмах по 

авансном рачуну да тај пдв вратимо у државни буџет (иначе је тендерска пракса 

да гаранција буде без пдв-а). 

4. Кад је у питању референтна листа у последње 3 обрачунске године, 

занима нас да ли је могуће доставити и завршене послове и из ове године (2017). 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном 

документацијом, Комисија даје следеће одговоре: 

 1. У питању је јавна набавка велике вредности па наручилац сматра да је 

неопходно доставити банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења 

с обзиром да је предвиђено авансно плаћање у износу од 100%. Банкарска 

гаранција је најсигурније средство финансијског обезбеђења и тражи се у висини 

одобреног аванса, што је у овом случају укупна уговорена вредност са ПДВ-ом. 

Наручилац се определио за банкарску гаранцију с обзиром да она представља 

највећи гарант плаћања који лежи у снази њеног издаваоца, односно банке која 

персонификује стабилну институцију пуног финансијског капацитета, за разлику 

од менице или других средстава обезбеђења за које гарантује сам понуђач и која 

директно зависе од његових капацитета и тренутно расположивих средстава на 

рачуну. 
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Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
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Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 2. С обзиром да је наручилац тек 23.10.2017. године примио Закључак 

Владе Републике Србије који је био дужан да прибави у складу са чланом 27. став 

2 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 

и 108/16) поступак јавне набавке је покренут већ 25.10.2017. године, а с обзиром 

на рокове за спровођење поступка, одлука о плаћању аванса у износу од 100%  је 

донета ради извршења буџета за 2017. годину и из тог разлога је 100% аванс 

целисходан и неопходан. 

 3. Приликом испостављања предрачуна на наплату, испоручилац мора 

исказати ПДВ на рачуну. То је укупан износ за исплату извршиоцу и зато се 

тражи банкарска гаранција са ПДВ-ом, односно у висини одобреног аванса. 

Касније је то њему одбитна ставка, а не наручиоцу. Наручилац плаћа пун износ са 

ПДВ-ом са предрачуна. 

 4. Када је у питању додатни услов Наручиоца да понуђач располаже 

неопходним пословним капацитетом и то: 

 Да је у периоду од претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. 

година) извршио испоруку и уградњу метеоролошких и/или хидролошких станица 

за минимум 3 (три) референтна наручиоца у минималној укупној вредности од 

20.000.000 динара без ПДВ-а, Наручилац је донео одлуку о измени обрачунског 

периода, тако да овај услов сада гласи: 

 Да је у периоду од 3 (три) године пре дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, извршио испоруку и уградњу 

метеоролошких станица за минимум 3 (три) референтна наручиоца у минималној 

укупној вредности од 20.000.000 динара без ПДВ-а. 

 У том смислу је измењен и Образац 6 на страни 22/44 конкурсне 

документације. 

 Ради боље прегледности и лакшег сналажења Наручилац је објавио 

Измењену конкурсну документацију, а све измене обележене су симболом *** и 

напоменом ***Измена 30.10.2017. године на свакој страни где је измена 

извршена. 

 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                 

                                                                                                 КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 


