
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку чији је 

предмет набавка добара - Израда, имплементација и одржавање информационог система 

регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом рачунарском 

опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН 6/2019, објављује одговоре на захтев за 

додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде на начин који 

следи: 

 

1. ПИТАЊЕ: 
Poštovani, 
U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku Izrada, implementacija i održavanje 
informacionog sistema registra za jedinstvenu evidenciju korisnika javnih sredstava sa pratećom 
računarskom opremom i licencama (registar zaposlenih) broj: JN 6/19, naručilac Ministarstvo 
finansija, molimo vas za  pojašnjenje i odgovor na pitanje 
 

1. Da li ste saglasni da Pisma o namerama banke imaju naveden rok važenja i to 
30 dana duže od roka važenja Ponude, što bi ujedno bio i krajnju rok za 
dostavljanje obe bankarske garancije sa naše strane (Bankarske garancije za 
dobro izvršenje posla i Bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku) što bi značilo da bismo u trenutku zaključenja ugovora izdali 
obe bankarske garancije koje bi važile u skladu sa rokovima zahtevanim u 
konkursnoj dokumentaciji ? Takođe, ukoliko bi se tokom realizacije ugovora 
ukazala potreba za eventualnim produženjem roka važnosti izdatih sredstava 
obezbeđenja, ista bi bila realizovana u skladu sa zahtevima naručioca. 

U skladu sa članom 20 ZJN, molimo vas za potvrdu prijema mail-a. 
Srdačan pozdrav 

 

ОДГОВОР: 

Конкурсном документацијом је захтевано да понуђач уз понуду достави, 

између осталог, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, оригинал писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и  оригинал писмо о 

намерама банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Даље, како се предметна јавна набавка спроводи у отвореном поступку, где 

понуду може дати неодређен број правних субјеката, те где је предвиђен рок за доношење 

мериторне одлуке Наручиоца од 40 дана од дана отварања понуда, чије доношење може да 

има процесну последицу улагања Законом предвиђеног правног лека, те одлучивања 

надлежног државног органа по истом, сматармо да нема основа довођења у везу рока 
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важења наведених писама о намерама са роком важења понуде, јер би потенцијалне 

понуђаче то довело у незавидну ситуацију да све до заснивања пословног односа, а за 

случај да је рок важења њихове понуде истекао, морају да достављају нова писма о 

намерама, што, по логици ствари, може довести до стварања непотребних трошкова на 

страни потенцијалних понуђача, а тиме и кршења начела Закона.  

Из наведених разлога, Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица. 
 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Овај одговор биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца. 
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