
 

Република Србија 

-Комисија за јавне набавке- 

Општина Мали Зворник 

Број: 404-25 /1-3 

Дана:    12 .09.2013.године 

МАЛИ ЗВОРНИК 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење и измене и  допуне Конкурсне документације број 404-

25 

 У предмету јавне набавке услуге извођење геодетских услуга за потребе 

општине Мали Зворник, покренутог одлуком број 404-25 oд 22.08 2013. године, за 

потребе  општине Мали Зворник,  примљен је следећи захтев за појашњење: 

 

1.Питање: Шта је то финансијски капацитет и шта је услов за доказивање 

финансијског капацитета, да ли је то бруто приход,подаци о величини предузећа, 

број запослених,Актива,Пасива Интезитет улагања  у основна средства или нешто 

друго .Наручилац мора да  определи који критеријум тражи као довољан  

финансијски капацитет. 

. 

Одговор Наручиоца: 

Финансијски капацитет представља основ за потврђивање способности за 

извршење  уговора о јавној набавци. 

У делу конкурсне документације на страни 9. тачка 6  је тражен услов да право на 

учешће  у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским 

капацитетом и то :  

Неопходан финансијски капацитет – Извештаја о бонитету за јавне набавке који 

издаје Агенција за привредне регистре-  не старији од 6 месеци од дана 

oбјављивања   позива на Порталу или биланс стања и биланс успеха за 

2010.,2011. и 2012.годину  

       Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје  АПР (копија) за 

2010.,2011.и2012.год. или биланс стања и успеха за 2010., 2011. и   2012.годину са 

мишљењем овлашћеног ревизора (копије) 

Како није уписано шта се тим извештајем о бонитету  доказује,допуњује се  

тако да гласи :  

Неопходан финансијски капацитет – Извештаја о бонитету за јавне набавке који 

издаје Агенција за привредне регистре-  не старији од 6 месеци од дана 

oбјављивања   позива на Порталу или биланс стања и биланс успеха за 

2010.,2011. и 2012.годину  којим се доказује да сте пословали без губитка у 

последње три обрачунске године , односно да је  остварен нето добитак. 

       Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје  АПР (копија) за 

2010.,2011.и2012.год. или биланс стања и успеха за 2010., 2011. и   2012.годину 

са мишљењем овлашћеног ревизора (копије) којим се доказује да сте пословали 

без губитка у последње три обрачунске године , односно да је остварен нето 

добитак. 



Ова допуна се додаје и у Образцу VI-2. Образац за испуњеност  услова из члана 

75. и 76. Закона о јавним набавкама на страни 24.тачка 6. конкурсне 

документације 

Ова допуна је саставни део конкурсне документације. 

 

2.Питање:. Конкурсном документацијом за СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА сте тражили- 1.Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 

            Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо  ,са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а .Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.Банкарска гаранција за 

озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде. 

Ова ставка нема логике 

Банкарска гаранција је банкарска гаранција  а не меница и банкарска гаранција  

може да садржи следеће услове: 

Банкарске гаранције морају да буду неопозиве, безусловне и плативе на 

први позив без приговора. 

Банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, рокове 

краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио 

наручилац или промењену месну надлежност за  решавање спорова. 

 Понуђач може поднeти гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг  додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 

агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије 

или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 

сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Еврепско тело за хартије од 

вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities-ESMA). 

Рок трајања банкарске гаранције  за озбиљност понуде мора да буде дужи од 30 

дана од важности понуде. 

Такође пошто се ради о Јавној набавци у којој се дају јединичне цене процента од 

10% од укупне вредности са ПДВ-ом нема смисла јер ће се догодити да збир 

јединичних цена са ПДВ-ом буде 100.000,00 динара ,а Наручилац има гаранцију од 

10.000,00 динара за вредност посла од 10.000.000,00 динара. 

 

Сматрамо да Наручилац треба да тражи банкарску гаранцију на одређени износ 

који не прелази 10% процењене вредности јавне набавке сходно члановима 

14,15,16 и 17 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова . 

 



Одговор Наручиоца:У складу са правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације  у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова члан 12.став 2. пише да Средства обезбеђења за озбиљност понуде, односно 

за извршење уговорене обавезе наручилац може да тражи у износу не већем од 

10% од вредности понуде без ПДВ-а ,односно уговора.као и да  средство 

обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача 

која је предмет  обезбеђења.Наручилац остаје при томе да се доставе бланко соло 

менице у износу  од 10% од вредности понуде без ПДВ-а ,односно уговора. 

 

Исправља се грешка у конкурсној документацији на страни 16 где је грешком 

уписано да се тражи банкарска гаранција за озбиљност понуде и бланко соло 

меница пише:  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

1.Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 

            Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо  ,са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а .Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.Банкарска гаранција за 

озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде. 

 

Мења се тако да треба да гласи: 
1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења  

за озбиљност понуде, и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо  ,са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а .Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.Банкарска гаранција за 

озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде. 

 

Мења се на страни 16 конкурсне документације поглавље 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарске 

гаранције и обавезујућа оргинална писма о намерама банке на начин превиђен у 

конкурсној документацији. 

Банкарске гаранције морају да буду неопозиве, безусловне и плативе на 

први позив без приговора. 



Банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, рокове 

краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио 

наручилац или промењену месну надлежност за  решавање спорова. 

 Понуђач може поднeти гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

Мења се цело поглавље 11.јер као средства финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и гаранција за добро извршење посла тражене  су бланко 

соло менице тако да поглавље 11. треба да гласи: 

11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко 

соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице 

на  износ од 10% од уговорене вредности, као средство финансијског обезбеђења, 

којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза . 

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за 

испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да 

поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити 

следећем најповољнијем понуђачу. 

и на страни 17.брише се пасус“ Ако за време трајања уговора промене се рокови 

за извршење уговорене  обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити. 

             Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором“ 

 

Ове измене су саставни део конкурсне  документације 

 

3.Питање:Конкурсном документацијом  за ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 Закона о јавним набавкама тачком 

9. сте тражили: 

Да понуђач поседује  мин. 4  (четири) GPS уређаја и мин. 4 (четири) тоталне 

станице, (један)Нивелир тачности > 1мм ,  (један)Трагач каблова а као доказ копије 

рачуна о набавци инструмената,или фотокопијом уговора о набавци опреме 

односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу. НАПОМЕНА: Инструменти 

морају имати уверења о исправности мерила – потврда о баждарењу, издата  пре 

датума објаве позива за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке. 

У геодетској делатности уверења о баждарењу морају гласити на име Геодетске 

организације(власника инструмента коме је издата лиценца за рад) ,па самим тим 

доказивање овог услова уговора о закупу или лизингу није дозвољен.Опрема мора 

бити у власништву понуђача. 

 

Одговор Наручиоца:У складу са Законом о државном премеру и катастру 

геодетска организација може да изводи  геодетске радове ако јој је издата лиценца 

за рад а у члану 13. став 3.тачка 3. истог Закона стоји да се лиценца за рад издаје 



геодетској организацији ,ако има радне просторије и поседује одговарајуће мерне 

инструменте и опрему .Поред тога и Правилником о лиценци за рад геодетске 

организације и  геодетској лиценци (објављен у Службеном гласнику РС“, 

бр.33/2010 од 18.05.2010.године) којим се прописује начин и поступак издавања 

лиценци за рад геодетске организације у члану 6.којим је регулисано да геодетска 

организација ,односно овлашћено лице у геодетској организацији подноси Заводу 

захтев за издавање лиценце за рад на Обрасцу ЗЛ-1 и да уз захтев из става 1. истог 

члана геодетска организација доставља и под  тачком 8. стоји : доказ о поседовању 

једног или више геодетских инструмената којим се обезбеђује хоризонтално и 

вертикално позиционирање тачака у државном референтном систему.У члану 

6.став 4. Правилника  прецизирано је да  као доказ о поседовању  геодетског 

инструмента  из става 2.тачка 8. истог  члана доставља се одговарајућа исправа  и 

то о:стицању својине ,лизингу или закупу. 

 

 

 

 

      Комисија за јавне набавке 

      1.Драгана Марковић 

      2.Гордана Василић 

      3.Милош Јовић 


