
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IV Су. Бр. 22- 4/2020-13 
Дана: 21.02.2020. године 
 Београд 
Савска 17а 
МЛ 
 
 
             На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон),  
 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
 
Дана, 21.02.2020. године, објављује 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 
 

за јавну набавку -  Набавка горива за потребе службених аутомобила Трећег 
основног суда у Београду број 1.1.3 

 
Дана 20.02.2020. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 
 

„ Поштовани,  

Молимо Вас да измените конкурсну документацију и то : 

На страни 9 наводите следеће : 

7) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:  

- Дужничко поверилачки однос настаје 15. у месецу за продају остварену у првих 15 дана у 
текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. у текућем месецу до 
краја месеца. 

На страни 10 наводите следеће: 

Средства финансијског обезбеђења  

Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво оригинал сопствену бланко меницу.  

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да у року од 
8 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу 
за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, захтевом 
за регистрацију менице овереним од стране пословне банке и овлашћењем за попуну 
менице насловљеним на Трећи основни суд у Београду, ул. Савска 17а, Београд , у износу 
од 10% од вредности уговора (без обрачунатог пдв-а), са роком важности 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе. 

Такође, изабрани понуђач биће у обавези да у року од 8 дана од дана закључења 
уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за повраћај авансног 



плаћања, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, захтевом за 
регистрацију менице овереним од стране пословне банке и овлашћењем за попуну 
менице насловљеним на Трећи основни суд у Београду, ул. Савска 17а, Београд , у 
износу од 15% од вредности уговора (са обрачунатим пдв-ом), са роком важности 30 
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.  

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“ , бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 
43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014).  

Саставни део Конкурсне документације су Образаци 4 и 5 - Изјаве којима се понуђачи 
обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења 
предвиђених у Конкурсној документацији. 

Питање : 

Ако је рок плаћања 15 дана од настанка ДПО,  и ако понуђач доставља као гаранцију за 
добро извршење посла 1 бланко соло меницу тј за обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза  

Зашто је потребно да такође изабрани понуђач доставља бланко меницу за повраћај 
авансног плаћања ? 

Подсећамо Вас да је у питању дозвољена само опција одложеног плаћања. 

Молимо Вас да одговорите на наше питање у што краћем року, 

Као и да уколико дође до измене конкурсне документације померите рок за доставу исте.“ 

 
Одговор:  
 
Комисија за јавну набавку је у Конкурсној документацији број IV Су. Бр. 22- 4/2020-5 
од 19.02.2020. године и то у глави  III – Техничке карактеристике, тачка 4) Додатне 
услуге: издавање картица, став 3, на страни 5/36 Конкурсне документације навела 
следеће: 
 
„Понуђач се обавезује да омогући Наручиоцу да одређени износ у висини највише до 
15 % вредносви уговора (са ПДВ-ом)  авансно уплати на кредитне картице уколико се у 
току важења уговора укаже потреба за тим.“ 
 
Такође, у Моделу уговора, члану 6, став 3, на страни 34/36 Конкурсне документације 
наведено је следеће: 
 
„Продавац се обавезује да омогући Купцу да одређени износ авансно уплати на 
кредитне картице уколико се у току важења уговора укаже потреба за тим, а који неће 
прелазити износ од 15 % од висине вредности уговора (са пдв-ом).“ 
 
У члану 61 став 5 Закона о јавним набавкама стоји да наручилац може у конкурсној 
документацији да наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи 
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњења својих 
уговорених 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). 
 



У члану 61 став 6 Закона о јавним набавкама стоји да је наручилац дужан да захтева 
средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања ако је конкурсном документацијом 
предвиђено авансно плаћање, без обзира на проценат или износ аванса. 
 
Имајући у виду да је Комисија за јавну набавку у Конкурсној документацији 
предвидела могућност авансног плаћања и с тим у вези предвидела достављање 
предметне менице, а све у складу са одредбама Закона, то одлука Наручиоца у том 
смислу остаје непромењена. 
 
Одговор на питање биће достављен потенцијалном понуђачу и објављен на начин 
прописан Законом о јавним набавкама. 

 
Комисија за јавну набавку 

 


