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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈН 08/19 

 

Питање 1: 

Да ли је превозник дужан да табелу из Конструкцијских карактеристика из члана 

3. Општих услова попуни за свако возило или је потребно обезбедити неки други 

документ, односно шта се подразумева под појмом техничка документација за 

возило 

 

Одговор: 

Табела из члана 4. Општих услова се не попуњава, већ је Превозник у обавези 

да приликом подношења понуде достави документацију која доказује испуњеност 

конструкцијских карактеристика садржаних у табели ( нпр: техничка 

спецификација, извод из каталога, потврда произвођача или други одговарајући 

доказ).  

 

 

Питање 2: 

Да ли писмо о намерама за издавање гаранције може садржати текст којим 

се наводи да ће се банка обавезати да ће издати гаранцију за добро 

извршење посла на период од годину дана? 

 

Одговор: 

На страни 48. Конкурсне документације у делу Подаци о врсти, садржини, 

начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза 

понуђача у тачки 2, став 2 је наведено: 

„Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 200.000,00 (двеста хиљада) динара по возилу 
које је добило одобрење за рад ( без резервних возила) и са роком важења 
најмање тридесет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла“. 
        С обзиром да се ради о релативно дугом року примене уговора од 7 
година и релативно високим износима банкарских гаранција (19.600.000,00, 
односно 7.000.000,00 динара), наручилац је дозволио могућност да 
изабрани понуђач коме буде додељен уговор, уколико из оправданих 
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разлога није у могућности да обезбеди банкарску гаранцију за цео период 
важења уговора, приликом закључења уговора приложи банкарску гаранцију 
са роком важења најмање годину дана, с тим што је у том случају дужан да 
пре истека достављене гаранције, достави нову гаранцију или продужи 
важност постојеће гаранције, под истим условима. 
 Писмо о намерама банке мора да потврди намеру банке да изда 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, са роком важења најмање 
тридесет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Банка у том 
писму може да наведе и могућност да период од преко 7 година покрије 
издавањем више гаранција са роком важења не краћим од годину дана, с 
тим да пре истека претходне гаранције, продужи њену важност или изда 
нову гаранцију под истим условима.    
 

 

Питање 3: 

У Конкурсној документацији наведено је да комисија приликом вршења 

контролног прегледа утврђује испуњеност врсте и типа мотора ( доказ: уверење 

Агенције за безбедност саобраћаја,потврда произвођача аутобуса или други 

одговарајући доказ). Да ли је Превозник дужан да обезбеди један од наведених 

доказа или је неопходно да обезбеди све наведено? 

 

Одговор: 

Превозник је обавезан да достави један од доказа наведених у члану 24. став 2. 

алинеја 3. Општих услова из Конкурсне документације. 

 

 

      Комисија за јавну набавку 

 


