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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника општине Ириг број 

01-404-26/2016 од  07.07.2016.године- Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде 

„Касине“ у Врднику, сачинила је  

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА   САНАЦИЈИ  И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ЗГРАДЕ „КАСИНЕ“  У ВРДНИКУ 

БР.ЈН 01-404-26/2016 

 

 

              Дана 06.09.2016.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатнe информације/ 

појашњење у вези Конкурсне документације - Извођење радова на  санацији и реконструкцији 

зграде „Касине“ у Врднику,у оквиру којег је постављено следеће питање: 

 

 Питање 1.  „  У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), упућујемо Вам Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације Јавна набавка « Извођење радова на санацији и 

реконструкција зграде Касине у Врднику“ - , ЈН бр 01-404-26/2016. 

         У конкурсној документацији, поглавље VI  Упутство понуђачима како да сачине понуду, у 

тачки 13. сте навели да је понуђач у обавези да у понуди достави средства финансијског 

обезбеђења, између осталог и следеће: 

 

“2. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за 

добро извршење посла. 

         Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке 

за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за добро извршење посла у износу од 5% од вредности уговора са роком важности 

најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

3. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року. 

          Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке 

за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 2 % од вредности уговора чији рок 

важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.” 

          Молимо Вас да дефинишете датум који ће бити прихватљив као крајњи рок важења 

Обавезујућег оргинал писма о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро 



извршење посла и Обавезујућег оргинал писма о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обзиром да обавезујуће писмо које банка издаје 

мора да има рок важности дефинисан календарским даном, међутим у овом моменту није могуће 

одредити тај датум спрам постављеног критеријума.  

Рок за коначно извршење посла тече тек од дана увођења извођача у посао а гарантни рок од дана 

примопредаје, а у овом моменту није могуће утврдити који ће то датум бити ?“ 

 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - Извођење радова на санацији и реконструкцији 

зграде „Касине“ у Врднику, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

На питање број 1.  

           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:            

Рок за извођење радова је максимално  60  радних  дана. 

2. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

добро извршење посла 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за добро извршење посла у износу од 5% од вредности уговора са роком важности 

најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла 

3. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  

за отклањање грешака у гарантном року 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року  у износу од 2 % од вредности уговора чији 

рок важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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                                                                                         Биљана Гајдобрански , ср 
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                                                                                                               Зоран Кнежевић, ср 
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