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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-98/7 
Дана: 04.09.2015. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића 1 
ПИБ:101460424 • матични број:08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs  
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12 и 14/15), 
објављује  

 
Одговор на питање бр. IV-404-98/6 од дана 03.09.2015. године 

 
 
Молимо Вас да нам доставите одговор на следећа питања: 
 

1. На страни 17 од 43 конкурсне документације у тачки 12.1. оригинал банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности уговора без ПДВ-а. 
 
На страни 18 од 43 конкурсне документације у тачки 12.5. банкарска гаранција за 
озбиљност понуде 

- издаје се у висини од 10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а, 
- са роком важности до истека важења понуде. 

    
            Питање: Коликики треба да је износ банкарске гаранције за озбиљност понуде и са 

којим роком важности? 
 

2. На страни 18 од 43 конкурсне документације у првом пасусу банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је најмање 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. 

 
На страни 33 од 43 конкурсне документације у моделу уговора, члан 8. 2. банкарску 
гаранцију за добро извршење посла која мора бити безусловна и платива на први 
позив, која се издаје у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и траје 
најмање 10 дана дуже од истека уговореног рока за извршење посла. 
 
Питање: Колики је рок важности банкарске гаранције за добро извшење посла? 

 
3. На страни 18 од 43 конкурсне документације у тачки 12.4. банкарска гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 5% вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока од 
две године од дана примопредаје радова... 

 
            На старани 33 од 43 конкурсне документације у моделу уговора, члан 8.3. банкарску 

гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која мора бити безусловна и 
платива на први позив, која се издаје у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-
а, која мора трајати 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. 
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Питање: Колики је рок важности банкарске гаранције за отклањање недостатака у 
гарантном року? 

 
4. Питање: Да ли понуђач испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. од тачке 1) до 

4) ако је регистрован у Регистру понуђача и као доказ достави Извод о регистрованим 
подацима из Регистра понуђача или наведе интернет страницу на којој се могу 
проверити подаци о регистрацији?  

 
 
Одговори: 
 

1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 10 % од вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности до истека важења понуде. У овом делу 
конкурсне документације извршићемо неопходне измене. 

2. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 60 (шездесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Измене конкурсне документације 
извршићемо у оним деловима где је то неопходно. 

3. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у 
висини од 5% вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 
(тридесет) дана дужи од истека уговореног гарантног рока. Такође, у овом делу 
конкурсне документације извршићемо одговарајуће измене.  

4. Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. Међутим, пракса је да понуђачи наведу 
интернет страницу (тачну везу, односно линк) на којој се могу проверити подаци о 
регистрацији. 

 
  

 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 
                                                М.П. 

______________________ 


