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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-162/2019-VII – ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЈАВНОГ УГОВОРА 

О ЈПП СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Питање 11:  
 

У делу 8. који се односи на средства финансијског обезбеђења наведено је да се уз понуду 

доставља оригинална банкарска гаранција за озбиљност понуде, у износу од 100.000,00 РСД без 

ПДВ-а за свако потребно возило на раду (без резервних возила), са роком важности до 120 дана од 

дана јавног отварања понуде. 

 

Молимо Вас да дефинишете који су то случајеви када долази до активирања гаранције за 

озбиљност понуде. 

 

Одговор 11: 

 

Наведена примедба је оправдана и зато ће наручилац изменити конкурсну документацију у делу: 

III. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

8. Средства финансијског обезбеђења 
 

тако што ће на страни 13 додати следећи текст: 

 

„Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду, или  

2) понуђач коме је додељен јавни уговор исти не потпише.“ 

 
Питање 12:  
 

У делу 8. који се односи на средства финансијског обезбеђења такође је наведено да: „ Тражене 

банкарске гаранције морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив без права на 

приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не могу садржати: 

додатне услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је 

одредио наручилац, промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у моделу 

уговора, нити услове везане за пословну политику банака.“ 



Како у Моделу Уговора Члан 42. стоји да: „У случају спора насталог између Јавног и приватног 

партнера током реализације овог Уговора, уговара се надлежност стварно надлежног суда.“, 

нејасно је који суд навести у гаранцији као надлежан, па Вас молимо да то дефинишете. 

 

Одговор 12: 

 

Наведена примедба је оправдана и зато ће наручилац изменити конкурсну документацију у делу: 

 

Образац бр. 14 – Нацрт Модела јавног уговора, 
 

тако што ће на страни 80 изменити члан 42., тако да ће после измене исти гласити: 

 

„ У случају спора насталог између Јавног и Приватног партнера током реализације овог 

Уговора, уговара се надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.“ 
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