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Град Сомбор као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова – 
Изградња водовода у насељеном месту Дорослово, бр. јавне набавке 404-
185/2019-VIII, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца дана 23.08.2019. године.  
Заинтересованo лицe je  дана 19.08.2019. године , електронским путем упутили 
Захтев Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем 
понуде и у том смислу поставили  4 питања.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следеће одговоре: 
 
1. Питање:  
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо Вам се 
благовремено, у својству заинтересованог лица у отвореном поступку јавне набавке 
радова – „Изградња водовода у насељеном месту Дорослово“, бр. ј.н. 404-185/2019- 
VIII, за коју је дана 23.08.2019. године објављен Позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. Истог дана је објављена и конкурсна документација за 
предметну јавну набавку.   
На основу увида у предметну конкурсну документацију, уочили смо одређене 
недостатке и неправилности на које, у својству заинтересованог лица, указујемо.  
 Наиме, реч је о следећем: 

1. У делу конкурсне документације VIII – „Упутство понуђачима како да 
сачине понуду“, тачка 11. „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, 
висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача“, 
између осталог, наведено је следеће: 

„I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

2) Оригинал обавезујуће - Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања – у укупној висини утврђеног аванса од 
50% од понуђене цене са ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца.“ 
У моделу уговора, чл. 10. став 1. тачка 1), наручилац је предвидео следеће: 

„Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 7 
дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда: 



1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 
елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaђени сa конкурсном 
документaцијом (рокови, износ), у висини уговореног аванса од 50% укупне 
уговорене цене са ПДВ-ом са роком важења до потпуног правдања примљеног 
аванса. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци 
додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 
(инвестициони рaнг)...“ 

 
Указујемо Наручиоцу, у складу са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о 
порезу на додату вредност у области грађевинарства и Објашњењем Министарства 
финансија бр. 011-00-1180/2015 од 10.11.2015. године, обавезу обрачунавања и 
плаћања ПДВ има Наручилац. 

Имајући у виду наведено, Наручилац је у обавези да усклади наведени захтев у 
погледу достављања оригинал обавезујућег документа - Писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања – у укупној висини 
утврђеног аванса од 50% од понуђене цене са ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца  
са наведеном одредбом Закона о порезу на додату вредност у области 
грађевинарства и Објашњењем Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015 од 
10.11.2015. године, односно да изврши измену предметне конкурсне документације 
тако што спорни захтев  у погледу достављања писма  о намерама после измене 
треба да гласи: 
„Понуђач је дужан да у понуди достави: 

2) Оригинал обавезујуће - Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања – у укупној висини утврђеног аванса од 
50% ОД ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-А, насловљено на Наручиоца.“ 

 
Сходно наведеном, молимо Наручиоца да изврши неопходну измену конкурсне 
документације у делу VIII – „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, тачка 
11. „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
финансијског испуњења обавеза понуђача“ и у моделу уговора, чл. 10. став 1. тачка 
1)  и усклади је са Законом о порезу на додату вредност у области грађевинарства, 
те да објави Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са чл. 
63. став 5. ЗЈН. 
 
 
Одговор Наручиоца: 
На основу постављеног питања Наручилац је изменио конкурсну документацију и 
померио рок за отварање понуда на 25.09.2019.године. 
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