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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1  

за јавну набавку хербицида уз отвореном поступку, по партијама 

јавна набавка број 58/2017 

 

ПИТАЊЕ БР. 1:   

Код Модела Гаранције за добро извршење посла (страна 42 тендерске документације) је 

наведено да рок важења мора бити 30 дана дужи од уговореног рока за извршење уговора, а 

рок за извршење уговора је 12 месеци. Међутим у Уговору, члан 11, став 1 (страна 58 

тендерске документације) наводи с да је рок важности Гаранције 12 месеци, а даље, Члан 11, 

став 3 (иста страна) наводи да, уколико дође до продужења рока за извршење уговора, нова 

гаранција мора имати рок за 30 дана дужи од рока трајања уговора. Да ли можете да нам 

појасните који рок треба да наводимо приликом подношења захтева за издавање Банкарске 

гаранције од банке -12 месеци или 12+30 дана? 

 

ОДГОВОР БР. 1:  

Како је наведено у члану 16. Модела уговора: „Уговор се закључује на одређено време, до 

испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од датума обостраног 

потписивања.“  

Члан 11, став 1, 2, 3 и 4 Модела уговора гласи: „Продавац је дужан да Купцу, на дан закључења 

Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од датума закључења Уговора, достави 

гаранцију за добро извршење посла - неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на 

први позив са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 

2. овог Уговора (без урачунатог ПДВ) са роком важности 12 месеци. 

Гаранција мора бити издата од стране угледне банке са седиштем у земљи Купца услуге, а која 

је прихватљива за Купца и у облику који је прихватљив за Купца. 

Гаранција за добро извршење посла ће бити изражена у динарима. 

У случajу прoдужeња рoкa за извршeње уговора, Продавац je у oбaвeзи дa Купцу дoстaви нову 

банкарску гаранцију нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa 

зa извршeњe уговора.“ 

Из наведеног следи да гаранција за добро извршење посла мора имати рок важења 12 месеци. 

Напомињемо да је Конкурсном документацијом страна 40, 41 и 42 тачно прецизирано да се 

Гаранција за озбиљност понуде, Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора и 

Гаранција за добро извршење посла достављају за сваку партију посебно. 
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