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ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку у отвореном поступку 

Уља и Мазива ЈНОП/8 

           

 

 

 

 

Питања: 

 

На страни 81/165 Конкурсне документације, у Обрасцу “VII.3 Уговора за партију 3. 

Моторно уље без цинка стоји: 

Гаранција за добро извршење посла  

Члан 12. 

Продава се обавезује да приликом закључења Уговара Купцу преда: 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Уговора, 

која је неопозива,безусловна , платива на први позив и без приговора која је издата од 

угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је 

прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке услуге у 

целости….” 

 

Питање бр 1: 

Да ли је грешком уписана реч услуге,обзиром да се овде ради о набавци добара? 

Предлажемо да се уместо речи услуге упише реч добра. 

На страни 164/165 Конкурсне документације, у Обрасцу “Образац бр. XVIII 

Модел Писма о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 

банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора 

“,стоји: “,….са роком важења дужим од уговореног рока за коначно извршење 

набавке услуге у целости….” 

 

 

Питање бр.2. 

Да ли је грешком уписана реч услуге обзиром да се овде ради о набавци добара? 

Предлажемо да се уместо речи услуге упише реч добра . 

Који је уговорени рок за коначно извршење набавке добра? 

 

Ово нам је веома битно за подношење захтева банци за издавање Писма о 

намерама за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и 

касније издавање банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

 

 

 

 



Одговори: 

Поштовани, 

 

Грешка је настала у куцању конкурсне документације. 

Треба да стоји"добара" конкурсна документација се мења и гласи: 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Уговора, 

која је неопозива,безусловна,платива на први позив и без приговора кој аје издата од 

угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је 

прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца са роком 

важности 30 дана дужим од Уговореног рока за коначно извршење набавке добара у 

целости. 

 

1) Треба да стоји"добара" мења се и стоји: 
 

На страни 164/165 Конкурсне документације, у Обрасцу “Образац бр. XVIII 

Модел Писма о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 

банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора 

“,стоји: “,….са роком важења дужим од уговореног рока за коначно извршење 

набавке добара у целости….” 

 

2) Уговорени рок за коначно извршење набавке добра је од датума потписивања 

уговора 2020/2021 године плус један месец. 

(датум потписивања уговора 2020 година -12 месеци (рок важења Уговора+1 месец ) 

 

 Срдачан поздрав.  

 

 

 

 


