
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Комисија за јавну набавку, Број: 404-19/2019-I/3-4 

Дана: 07. 02. 2020. године 

 
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 

заинтересованог понуђача од дана: 05.02.2020. године прилажемо одговор на 

постављено питање: 
 

ПИТАЊЕ БР.1: 

1.      На странама 29. и 36. конкурсне документације Наручилац наводи да је потребно доставити 

банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а. 

Надаље, на страни 35. у одељку 10.1. Наручилац наводи да цена може бити исказана у еврима 

или динарима, док на страни 83. конкурсне документације у члану 9.1.2 модела уговора наводи 

да ће све новчане вредности обрачунате по основу овог уговора бити исказане у еврима. 

С тим у вези, молимо Вас да дозволите да понуђач који да понуду у еврима, достави банкарску 

гаранцију изражену у динарима у проценту и износу који одговара датој понуди с обзиром да 

наша пословна банка која послује на територији Републике Србије нема могућност да изда 

банкарску гаранцију у еврима, чак ни у случају да наша понуда буде исказана у тој валути. 

Имајући у виду да до крајњег рока за подношење понуда није остало превише времена и да смо 

покушали да изнађемо најбоље решење за ово питање, молимо Вас да дозволите да банкарску 

гаранцију доставимо изражену у динарима иако наша понуда буде изражена у еврима, јер у 

супротном нећемо имати могућност да учествујемо у поступку предметне јавне набавке. 

 

ОДГОВОР: 

Банкарска гаранција  за озбиљност понуде која је изражена у  еврима, треба да буде у износу од 

3% од вредности понуде без ПДВ, у динарској противредности на дан подношења захтева за 

одобрење банкарске гаранције. 

Све остале новчане вредности обрачунате у еврима на основу уговора, уколико то сам пружалац 

услуге не уради у фактурама, биће у складу са  чланом 9.1.2. Модела уговора, прерачунате у 

динаре, према средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан када је издат 

обрачун/рачун. 
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