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Дана 08.05.2015. електронским путем, на адресу: ј.papovic@narodnimuzej.rs упућено је 
питање у вези са јавном набавком добара –гориво за моторна возила: (Г-5/2015) следеће 
садржине: 
 
На страни 19. Конкурсне документације , захтевате од понуђача приликом закључења 
уговора достављање банкарске гаранције као средства обезбеђења извршења својих 
уговорних обавеза. 
 
С обзиром на процењену вредност јавне набавке, која је мања од 250.000.000,00 
динара(члан 57. ЗЈН), односно када наручилац није у обавези да захтева банкарску 
гаранцију као средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача, да ли понуђач може 
уместо банкарске гаранције за добро извршење обавеза, да достави меницу за добро 
извршење посла, којом би такође гарантовао испуњење својих уговорних обавеза? 
 
С обзиром да је у питању јавна набавка мале вредности(процењена вредност до 
3.000.000,00 динара), сматрамо да понуђач и меницом може да гарантује испуњење 
својих уговорних обавеза.  
 
На постављено питање, Наручилац, Народни музеј у Београду даје следећи одговор: 
 
Чланом 61. став 9. Закона о јавним набавкама предвиђено је да у случају спровођења 

поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57. овог 

закона, наручилац је у обавези да захтева банкарску гаранцију као средство обезбеђења 

за испуњење уговорних обавеза. Сходно Ставу 7. истог члана 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.). 

Сходно томе, врсту средства обезбеђења одређује наручилац, те нема законских 

препрека да наручилац као средство обезбеђења предвиди банкарску гаранцију и у 

случају јавне набавке мале вредности. Такође, наручилац сматра да банкарска гаранција 

као средство обезбеђења пружа већу правну сигурност у односу на меницу у вези са 

извршењем уговорних обавеза које су предмет ове набавке. 
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Како је наручилац у конкурсној документацији изричито предвидео банкарску 

гаранцију као средство обезбеђења, одговор на ваше питање је да понуђач не може 

уместо банкарске гаранције достави меницу за добро извршење посла, а уколико је 

понуђач ипак достави, Наручилац ће такву понуду одбити у смислу члана 106. Закона 

о јавним набавкама.  

 

 
 
 
 
 
 

председник Комисије 
Гордана Грабеж 

 


