
На питања заинтересованог лица које се односи на јавну  набавку мале вредности добара 
бр. 02/14 „Кухињска опрема за потребе Студентског центра у Крагујевцу“ дајемо следеће 
одговоре: 

Питање.  
У конкурсној документацији, Прилог 4 (страна 11 од 44), 10.ред – додатни услови, од 
понуђача захтевате доказ (колона трећа, Упутство / докази о испуњености услова), 
под г) Средства финансијског обезбеђења за повраћај исплаћеног аванса, за  добро  
извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, што је у супротности са 
одредбом члана 77. став 2. ЗЈН и члана 10. став 1., став 2. и став 3.тачка 2). 
 
Да ли сте сагласни да  додатни услов/е ускладите са одредбама ЗЈН? 
 
Одговор.  
Чланом 61. став 7. и 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12) који 
дефинише садржину конкурсне документације прописано је да:  
„Наручилац може у конкурсној документацији да наведе врсту средстава финансијског 
обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, 
као и испуњење својих уговорних обавеза, односно за повраћај авансног плаћања 
(различити облици ручне залоге хартија од вредности или других покретних ствари, 
хипотека, меница, јемство другог правног лица са одговарајућим бонитетом, банкарске 
гаранције, полисе осигурања и др.). 
Наручилац је дужан да захтева средство обезбеђења за повраћај аванса ако је конкурсном 
документацијом предвиђено авансно плаћање, без обзира на проценат или износ аванса.“ 
 
Чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 
104/13) прописано је да: 
„У конкурсној документацији може да се наведе средство обезбеђења којим понуђачи 
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих 
уговорних обавеза, односно за повраћај авансног плаћања.“  
 
Један од услова који мора бити испуњен за реализацију предметне набавке су и средства 
финансијског обезбеђења које, како је и наведено, добављач предаје приликом 
потписивања уговора са наручиоцем. 
 
Изјавом којом понуђач доказује испуњеност свих услова за учешће у предметном поступку 
набавке, понуђач истовремено потврђује и да ће доставити средства финансијског 
обезбеђења у свему како је и наведено у конкурсној документацији. 
 
Са свих напред изнетих разлога се надамо да смо отклонили Вашу недоумицу, тако да 
сматрамо да је Конкурсна документација потпуно јасна и у складу са законом. 


