
I. Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке услуга – обука за 

дефицитарна занимања, шифра: ЈНМВ-У-6/2019-ГУП. 

 

 

Питање: Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Наручилац тражи 

банкарску гаранцију. 

 - Као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања Наручилац захтева 

меницу. 

Указујемо наручиоцу да се захтевањем достављања банкарске гаранције нарушава начело 

економичности јер процедура издавања банкарске гаранције кошта и по неколико десетина 

хиљада динара, док је за регистрацију менице трошак безначајан (испод 500 дин по 

меници). Дакле понуђачи се стављају на непотребан трошак за нешто за шта је довољна 

обична меница, која u потпуности испуњава циљ Наручиоца, а то је да се финансијски 

обезбеди у ситуацијама описаним конкурсном документацијом. За много озбниљнију 

ствар (повраћај уплаћеног аванса) Наручилац не тражи банкарску гаранцију већ само 

меницу, што нема утемељење у логици, имајући у виду улогу финансијског обезбеђења 

озбиљности понуде у односу на уплаћени аванс. 

Даље, процедура издавања банкарске гаранције траје и по неколико недеља, док процедура 

за добијање менице траје 15 минута. 

 

Молимо Наручиоца да уважи изнете наводе и да, поред банкарске гаранције за озбиљност 

понуде, уврсти меницу за озбиљност понуде као потпуно  легитимно законско средство 

финансијског обезбеђења озбиљности понуде. 

 

Одговор: У складу са чланом 61. став 5. наведено је да Наручилац може у конкурсној 

документацији навести средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују 

испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Ми смо као Наручилац то и учинили и 

навели банкарску гаранцију у висини 10% вредности понуде као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде. У досадашњим примерима јавних набавки које смо имали и за које је 

тражена банкарска гаранција нико се није жалио да је, временски или финансијски 

проблем прибавити исту. Такође, у складу са чланом 61. став 6. наведено је средство 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Не видимо логику повезивања средстава 

обезбеђења за озбиљност понуде и за повраћај авансног плаћања, јер ће средство 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања бити предмет уговора који ће бити закључен 

уколико будемо имали прихватљивих понуда и уколико најповљнији понуђач буде 

изабран. Банкарска гаранција наведена у конкурсној документацији остаје као средство 

обезбеђења за озбиљност понуде.  

 

 

Питање: На страни 9 конкурсне документације стоји инструкција да предавачи морају 

имати најмање 2 године искуства у предметним или сродним областима. 

 - На страни 11 конкурсне документације стоји инструкција да предавачи морају имати 

најмање 5 година искуства у предметним или сродним областим. 

 

Ове две инструкције су опречне и као такве нису у складу са чланом 61 ЗЈН.  

Молимо наручиоца да ову неправилност исправи. 

 



 

Одговор: Наручилац је увидом у конкурсну документацију констатовао да су начињене 

техничке грешке у делу услова кадровског капацитета.  

Потребно је да предавачи имају најмање 2 године искуства у предметним или сродним 

областима. 

Наручилац ће у складу са тим извршити измену конкурсне документације, продужити рок 

за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

Питање: На страни 10 конкурсне документације стоји инструкција да референтне потврде 

морају бити оверене оригиналним печатом, тј да печат не може бити фотокопиран. 

Члан 79 ЗЈН јасно налаже да се докази достављају у неовереним копијама, а да Наручилац 

може да захтева од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 

Дакле, наручилац ову инструкцију мора избацити из конкурсне документације јер није у 

складу са чаном 79, став 1. 

 

Одговор: Наручилац заиста не види потребу за оваквим питањем, јер је јасно назначено да 

потврде морају бити оверене оригиналним печатом, тј печат не може бити фотокопиран. 

Не разумемо како потенцијални понуђач може да достави неоверену копије ако нема 

оригинал који ће копирати. Члан 79. говори о неовереним копијама и достављању 

оригинала на увид уколико то Наручилац захтева. Наручилац сматра да је у наведеном 

члану реч о неовереним копијама докумената битним за пословање Понуђача, који не могу 

да се достављају у оригиналу јер су истом потребни. Потврде о референцама које ми 

тражимо су саставни део конкурсне документације (страна 34.), и треба их само попунити, 

оверити од стране референтног купца и доставити као доказ да су одређене услуге 

извршене у складу са уговорним обавезама и то само за ову јавну набавку. Наручилац не 

види никакав проблем да се Потврде о референцама прибаве у року за достављање понуда. 

Оне не морају да се оверавају код лица овлашћених за оверавање докумената него само 

код Референтних купаца којима је потенцијални понуђач извршио услугу која је предмет 

јавне набавке. 

 

Како је члан 79. ЗЈН јасан по питању достављања неоверених копија, Комисија за јавну 

набавку ће као и до сада поступити искључиво у складу са Законом о јавним набавка и у 

потпуности поштовати члан 79. ЗЈН, што значи да ће прихватити скенирану Потврду о 

референцама оверену од стране референтног купца.    

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


