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Предмет: Питања и одговори (број 4.) конкурсне документације за jавну набавку радова 

Доградња објекта железничке станице Београд Центар- Међуфаза- Проширење плоче на 

коти 105, између оса 5`-15`/X-XIII, у отвореном поступку бр 1/2017“ 

Потенцијални понуђач је доставио следећи захтев за појашњење конкурсне документације: 

Питање бр. 1: У Тендерској документацији, део IV Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, у тачки 11. Средства финансијског обезбеђења, у делу који се односи на банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде под тачкама а) и б) наведено је шест услова под којима 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију. У даљем тексту наведено је да: 

"Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свом тексту, мора садржати све разлоге наведене у 

претходном ставу за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива." 

Са друге стране у Моделу гаранције за озбиљност понуде под тачкама 1. и 2. наведено је четири 

услова под којим Наручилац има право да активира банкарску гаранцију, с тим што наведени 

услови по броју и садржају не одговарају напред поменутим условима из дела IV тачка 11. 

Како је у тендерској документацији део IV тачка 2. став 12 на страни 11 наведено да: 

"Приликом израде понуде понуђач не сме мењати и надопуњавати текст конкурсне 

документације." молимо одговор на питање: Који услови под којима Наручилац има право да 

активира банкарску гаранцију морају бити наведени у банкарској гаранцији за озбиљност 

понуде? 

Одговор: Наручилац има право да активира банкарску гаранцију под условима који су 

наведени у делу IV тачка 11. Тендерске документације Потребно је свих шест услова навести у 

банкарској гаранцији за озбиљност понуде. 

Питање бр. 2: У тендерској документацији део IV тачка 20. Разлог за продужетак рока или 

измену цене након закључења уговора, наведено је осам објективних разлога због којих рок за 

извршење уговорних обавеза може бити продужен. Са друге стране у моделу уговора члан 17. 

наведена су два разлога. Молимо да се изврши усаглашавање. 

Одговор: Разлог за продужетак рока или измену цене након закључења уговора су дефинисани 

у делу IV тачка 20. и као такви ће бити унети у текст Уговора. 

 



Питање бр. 3: У члану 11 Модела уговора, последњи став, стоји: "Исплате износа припадајућег 

ПДВ-а у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност, Наручилац ће исплатити 

Извођачу у динарима, у року од 45 дана од дана овере ситуације од стране Наручиоца." 

Сагласно Закону о порезу на додату вредност, за радове у грађевинарству, Наручилац је 

обвезник ПДВ-а, тако да износ припадајућег ПДВ-а по привременим ситуацијама не може 

уплатити Извођачу. Молимо одговарајућу измену наведеног става у складу са важећим 

законским прописима. 

Одговор: Последњи, односно цитирани став из члана 11. Модела уговора се брише. 

Питање бр. 4: У члану 21. Модела уговора наведено је да Наручилац има право на једнострани 

раскид уговора у случају недостатка средстава за реализацију уговора. Молимо да се ова 

одредба прецизира. 

Одговор: Чланом 21 Модела уговора. је дефинисано Осигурање радова, а не раскид уговора. 

Уколико се мисли на члан 26. став 1.алинеја 11. ради се о недостатку средстава извођача за 

извршење уговора. 

Питање бр. 5: У Тендерској документацији, део IV, члан 11 Средства финансијског 

обезбеђења, везано за Писмо о намерама банке које је саставни део Понуде, молимо појашњење 

да ли се доставља једно писмо или три (за гаранцију за добро извршење посла, за авансну 

гаранцију и за гаранцију за гарантни период), с обзиром да се Образац бр. 11 односи само на 

Писмо о намерама Банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро 

извршење посла. Такође молимо појашњење да ли су иста обавезујућа или необавезујућа? 

Одговор: Доставља се једно писмо о намерама - Образац бр.11 из тендерске документације и 

обавезујућег је карактера. 

Питање бр. 6: Молимо да се у Образац бр.13 Модел гаранције за аванс убаци став: “ Гаранција 

ступа на снагу даном уплате износа укупног аванса на рачун Налогодавца ……….. код 

пословне банке…………………” 

Одговор: Прихвата се предложени став. 

Питање бр. 7: У Тендерској документацији, део IV, члан 11 Средства финансијског 

обезбеђења, молимо појашњење везано за моменат када наступа обавеза достављања гаранције 

за добро извршење посла, у моменту потписивања уговора или најкасније у року од 20 

календарских дана од дана закључења уговора. 

Одговор: Банкарску гаранцију је потребно доставити у моменту потписивања уговора или 

најкасније у року од 20 календарских дана од потписивања уговора. Овај рок је дат због 

процедуре добијања банкарске гаранције. 

 

 

 

Председник комисије 

 

 

__________________________ 

Пантовић Марко, дипл.маш.инг. 


