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Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15, Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  

- посредовање при куповини авио карата и резервацији 

хотелског смештаја за службена путовања у иностранство - 

редни број 19/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 4. 

августа 2016. године у 11.54 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Као средство финансијског обезбеђења тражите банкарску гаранцију. До сада у 

већини јавних набавки наручилац је тражио бланко соло меницу, јер је процедура 

за добијање гаранције дуготрајна, некада и преко 30 дана, па се може десити да 

добављач не успе да је набави у предвиђеном року. Уколико је могуће, молимо вас 

да промените овај услов. 

 

1. Одговор Комисије: 

Ово није услов за учешће у поступку јавне набавке, већ обавеза коју ће имати само 

они добављачи којима одлуком буде додељено закључење оквирног споразума. 

Комисија за јавну набавку је одабрала банкарску гаранцију као средство 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза, полазећи од процењене вредности јавне 

набавке која износи 10.000.000 динара без ПДВ, односно 12.000.000 динара са 

ПДВ, што по мишљењу Комисије захтева поузданије средство обезбеђења од 

менице. Такође, добављач којем буде додељено закључење оквирног споразума ће 

моћи већ на основу одлуке о додели оквирног споразума да се обрати својој 

пословној банци са захтевом за издавање банкарске гаранције и на тај начин добије 

на времену. Комисија за јавну набавку остаје при формулацији из Конкурсне 

документације и неће мењати овај њен део. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Стефан Станковић, дипломирани културолог 

Тања Милановић, дипломирани правник  

Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке  



Љиљана Говедарица, дипломирани економиста  

Јелена Лазаревић, дипломирани правник 

Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке  

 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


