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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

агрометеоролошких станица 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 03.11.2017. године електронском 

поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

„Обраћамо Вам се још једном поводом банкарске гаранције коју захтевате 

за авансно плаћање. Након консултација са банком, добили смо следеће 

информације:  

- За добијање такве банкарске гаранције коју Ви захтевате потребно је 

практично добити кредит, за коју процедуру нисмо имали времена. 

- Други начин је да се заробе средства у пуном износу банкарске гаранције 

што је готово неисплативо, јер се трошкови скоро дупло увећавају у односу на 

нето вредност. 

- Из банке су нам потвдили наша сазнања да и они у својој пракси немају 

гаранције које се траже са пдв-ом. Проблем у томе је што се пдв мора уплатити 

одмах по уплати авансног рачуна и представља само додатну сметњу и 

финансијско оптерећење. При том Ви ћете задржати банкарску гаранцију, као и 

меницу за добро извршење посла као меру сигурности и самим тим немате 

потребе да тражите гаранцију за износ пдв-а. Поред тога што морамо да платимо  

пдв 15. јануара за авансни рачун о износу од 3.166.000,00, приликом увоза морамо 

да платимо и пдв за робу коју увозимо за  ову јавну набавну у износу од око 3 

милиона, што у укупном износу прелази 6 милиона. 

- Занима нас како нисте у могућности да платите робу у следећој години, 

када сте прошли пут давали аванс 20% а остатак по завршеном послу, што је 

требало да нуде плаћено у наредној години. Сматрамо да би такав вид плаћања 

био реалнији и прихватљивији. 

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: 

  - Поводом ваших питања смо консултовали Комерцијалну банку и том 

приликом смо сазнали да се приликом издавања банкарске гаранције врши 

детаљна провера клијента и да је поступак идентичан поступку добијања кредита. 

Процедура за издавање банкарске гаранције је заиста компликована и увећава 

трошкове понуђача, али Наручилац се мора обезбедити на адекватан начин 
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имајући у виду да је у питању авансна исплата у висини од 100% уговорене 

вредности, а поготову узимајући у обзир чињеницу да располаже буџетским 

средствима и одговоран је за њихово рационално трошење. 

 - Банкарска гаранција мора бити са ПДВ-ом јер је износ аванса који ће 

Наручилац исплатити укупна уговорена вредност са ПДВ-ом. Износ ПДВ-а који 

сте у обавези да платите по авансном рачуну ћете свакако добити од Наручиоца 

приликом авансне уплате, а за износ ПДВ-а који сте дужни да платите приликом 

увоза робе, који се плаћа на набавну цену добара и значајно је нижи, тражићете 

повраћај ПДВ-а. 

 - Као што је наведено у појашњењу број 1 од 30.10.2017. године, одлука о 

плаћању аванса у износу од 100%  је донета ради извршења буџета за 2017. 

годину и из тог разлога је 100% аванс једино могућ. Уколико се средства која су 

предвиђена за ову набавку не искористе до краја 2017. године, не постоји 

могућност преношења средстава у наредну годину, односно средства ће остати 

неутрошена, а како буџет за наредну годину још увек није усвојен, не знамо да ли 

уопште и са којим износом средстава за ову намену располажемо.  

  

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                 

                                                                                                 КОМИСИЈА 

 


