
 
 

 

 
 

  

    Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-4/2019-78 

Дана: 06.12.2019 године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Реконструкција трга у Мокрину 

Jн  78/2019. 

 доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

 
Питање 1: 

Naručilac je na strani 50 i 51 Konkursne dokumentacije, u obrascima naveo da potencijalni ponuđač treba da 

popuni vrednost izvršenih radova sa PDV-om. 

Pitanje glasi: Da li će Naručilac prihvatiti ako potencijalni ponuđač popuni obrasce na vrednost izvršenih 

radova bez PDV-a, s obzirom da su okončane situacije ispostavljenje na vrednost izvršenih radova bez PDV-

a, a koje spadaju pod član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu da dodatu vrednost? 

 

 Одговор Наручиоца: 

Понуђач треба да у Обрасцу структуре цене попуни вредност без и са ПДВом,из разлога што у 

изведеним радовима можда ће бити    евентуално потребно са се искажу  радови  и са ПДВом који не 

подлежу под члан 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВу, што ће се исказати кроз привремене односно 

окончане ситуације.  

 
Питање 2: 

Naručilac je na strani 76 Konkursne dokumentacije naveo "Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstvo 

finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i pisma o namerama banke za izdavanje garancija za povraćaj 

primljenog avansa, dobro izvršenje posla i otklanjanje grešaka u garantnom roku, ponuda će biti odbijena 

kao neprihvatljiva." 

Pitanje glasi: Da li je u pitanju greška u Konkursnoj dokumentaciji što se tiče pisma o namerama banke za 

izdavanje garancije za povraćaj primljenog avansa, s obzirom da nije data opcija da ponuđač može da 

zahteva avans? 
 

 Одговор Наручиоца: 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације, у питању је техничка грешка. 

 Питање 3: 



 
 

 

Naručilac je na strani 76 Konkursne dokumentacije naveo rok važnosti Original obavezujućeg pisma banke 

o namerama za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla i za otklanjanje grešaka u garantnom roku. 

Međutim Naručilac je naveo i da rokovi pisama moraju biti isti kao rok važenja ponude. 

Pitanje glasi: Da li je u pitanju greška u Konkursnoj dokumentaciji? 

 
 

Одговор Наручиоца:  

Наручилац сматра да није грешка у кон.документацији . 

Наручулац појашњава шта треба да садржи Обавезујуће писмо банке односно да се  банка  обавезује 

да ће издати банкарске гаранције са датим роковима важности а да сама Обавезујућа писма банке 

имају рок важности понуде односно минимално 60 дана од дана отварања понуде. 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


