
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 ОПШТИНА РАЧА  

Општинска управа 

 Број: 404-26/20-III-01  

Дана: 27.03.2020 године 

 Р а ч а 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

 Понуђач је дана 24.03.2020. године, поставио следеће питање:  

  

Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације број 12/20 - Грађевински радови 

на реконструкцији Основне школе “Карађорђе” Рача, издвојено одељење у Ђурђеву, 

односно одговор на следеће питање: 

 ПИТАЊЕ 

1.      Имајућу у виду мере које је Република Србија донела у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом за сузбијање висурса COVID-19 и проглашењем вандредног 

стања, као и чињеницу да јавне службе, институције, банке раде смањеним капацитетом, да 

ли је Наручилац 100% сигуран да ће имате поднете понуде за овај поступак јавне набавке 

уколико не изађе у сусрет понуђачима који припремају понуду за ову ЈН? 

  

Већину доказа о испуњености услова понуђач има код себе, тј у свом седишту ( уговори о 

раду, М обрасци, БОН ЈН, окончане ситуације и сл. ) и нема потребе ни за каквом 

„толеранцијом“ у том делу.Понуђач сам, независно од било кога, припрема понуду у делу 

који се односе на испуњеност услова, на пример за финансијски, пословни, технички, 

кадровски капацитет итд. 

Исто се односи на цене и предмер. 

Документација која се доставља уз листу произвођача материја може од произвођача и 

добављача да се достави у електронском облику, да је понуђач сам одштампа, јер се 

доставља у фотокопији. 



Међутим, финансијска средства обезбеђења су озбиљан проблем понуђачима да исте 

обезбеде, а на то не могу никако да утичу, односно не зависе од понуђача. 

Банке у овој ситуацији немају довољно извршилаца који разматрају захтеве за финансијска 

средства обезбеђења. Све наведене околности отежавају припрему документације за овај 

поступак јавне набавке, а по чл.  106 став 1 тачка 3. Закона о јавним набавка недостављање 

финансијских средстава обезбеђења сматра се битним недостатком понуде. 

У складу са наведеним, молим Вас да размотрите одступање од уобичајне праксе за 

достављањем финансијских средстава обезбеђења и да понуђачи не достављају банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде  и писма о намерама банке, већ неко друго средство 

обезбеђења дефинисано чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавку и начину доказивања испуњености услова 

("Сл. гласник РС", бр. 86/2015 и 41/2019). 

 ОДГОВОР 

У складу са обавештањем које је Управа за јавне набавке објавила на свом сајту 24.03.2020. 

године: 

Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да су и током проглашеног 

ванредног стања, у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), 

укључујући и рокове за подношење понуда, поступак јавног отварања понуда, вршење 

увида у документацију о спроведеном поступку од стране заинтересованих понуђача и др. 

 

Наручилац ће прихватити  доказ од банке о немогућности издавања гаранције, или 

издавања гаранције до одређеног временског периода. 

 

 

 

  

 Службеник за јавне набавке  

Јелена Стевановић 


