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Јавна набавка број 3/2016 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације по јавној набавци број 3/2016 –  

услугa фиксне телефоније 

I  - Дана 10.05.2016. године, достављен је путем електронске поште захтев за појашњењем 

конкурсне документације следеће садржине: 

  

„Поштовани, 

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуге фиксне телефоније ЈН 3/2016, 

молимо вас за појашњења и одговоре на питања: 

1. Да ли вредност менице за добро извршење посла треба да износи 100.000,00 РСД са 

или без ПДВ-а, с обзиром да није наведено у Конкурсној документацији и моделу 

уговора? 

2. На колико децимала се заокружују пондери? 

У складу са чланом 20. ЗЈН молимо вас за појашњења и одговоре на питања. 

Срдачан поздрав“ 

Одговор на прво питање: 

Наручилац је у конкурсној документацији (одељак „IV Упутство понуђачима како да 

сачине понуду“, тачка 13. „Средство финансијског обезбеђења“, страна 17 од 49) и у 

моделу уговора као саставном делу конкурсне документације (члан 4., страна 47 од 49), 

прописао као средство финансијског обезбеђења меницу за добро извршење посла у 

номиналном износу од 100.000,00 динара. 

Чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације је прописано да 

средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе наручилац може да тражи у износу не 

већем од 10% од вредности  уговора без ПДВ.  

Чињеница  да је износ од 100.000,00 динара, у складу са горе наведеним подзаконским 

актом, одређен у износу мањем од 10% вредности уговора без ПДВ и да је као такав 

номиналан износ, чини постављено питање беспредметним.  



 

У овој јавној набавци (због природе предмета поступка) уговорену вредност чини  

процењена вредност јавне набавке. Због тога је у члану 3. став 1. модела уговора назначено 

да уговорену вредност „попуњава наручилац“, односно, у ставу 2. истог члана назначено је 

да „вредност из става 1. овог члана представља износ који је Наручилац укупно определио 

за набавку предметне услуге“. 

У складу са чланом 61. став 2. ЗЈН, наручилац није дужан да објави процењену вредност 

јавне набавке. 

Номинални износ менице за добро извршење посла од 100.000,00 динара је мањи од 10% 

уговорене вредности без ПДВ. 

Одговор на друго питање: 

Пондери се заокружују на две децимале. 

 


