
 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 
ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.8 

 ПИБ: 107073107 
Матични број: 20736674 

Текући рачун: 200-3074130101002-43 
Тел: 018 50 56 55  Факс: 018 52 00 41

 

  www.jgpnis.rs | Е-mail: info@jgpnis.rs  | Call centar: 018 50 56 65; 018 50 56 56 
 

 
Број: 2247/19-49 
Датум: 06.12.2019. године 
 

 
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈН 08/19 

 

Питање 1: 

Да ли се пословни капацитет може доказати потврдом о пруженим услугама које 

укључују и локални превоз? 

 

Одговор: 

Како се предметна јавна набавка односи на услуге домаћег линијског превоза и 

то градског и приградског, то се и захтевани пословни капацитет односи на 

пружене услуге градског и приградског превоза. Дакле, захтевани пословни 

капацитет се не односи на услуге локалног превоза. То значи да потврда о 

пруженим услугама може обухватити и локални превоз, али се из садржаја те 

потврде мора недвосмислено утврдити вредност извршене услуге градског и 

приградског превоза. 

 

Питање 2: 

Да ли банка треба да изда гаранцију која је неопозива,без права на 
приговор,безусловна и платива на први позив, а да писмо буде обавезујуће,јер 
само писмо односно изјава банке не може бити плативо на први позив, већ 
представља изјаву банке да ће издати такву гаранцију? 
 

Одговор: 

Неспорно је да се неопозивост, изостанак права на приговор, безусловност и 
плативост на први позив односи на банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, а не на писмо о намерама, јер писмо о намерама пословне банке не може 
да има наведене одреднице, те је потпуно јасно да је Наручилац у формулисању 
средства обезбеђења и обавези понуђача у делу 14. Подаци о врсти, садржини, 
начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
(страна 48 конкурсне документације) направио техничку грешку, при чему 
напомињемо да је на истој страни, под истом тачком, само два става испод 
наведено: „Понуђач коме је додељен уговор се обавезује да у року од 15 дана од 
дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива 
на први позив“, а исто је још једанпут наведено, у истој тачки, у последњем ставу 
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(на страни 49 конкурсне документације), али и у члану  27. модела уговора 
(страна 81 конкурсне документације). 
 
Сходно наведеном, наручилац ће извршити измену конкурсне документацију. 
 

 

 

   Комисија за јавну набавку 


