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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 Председника општине Ириг  

број 01-404-14/2017 од  26.12.2016.године- „Извођење радова на санацији постојећег коловоза 

 ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“, сачинила је  
 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ   ПОСТОЈЕЋЕГ 

КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА  БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-

ХОПОВО 

БР.ЈН 01-404-14/2017 

 

 

              Дана 21.06.2017.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатне информације/ 

појашњење у вези Конкурсне документације -„Извођење радова на санацији постојећег коловоза 

ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“ ,у оквиру којих су  постављена 

следећа питања: 

 

 Питање 1.  „ У конкурсној документацији стоји: 

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

повраћај аванса   

        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 повраћај авансног плаћања у висини аванса (30% од вредности уговора без ПДВ-а), 

као гаранција за повраћај аванса, са роком важења до примопредаје –окончања радова.  „ 

        Уколико понуђач није заинтересован за авансно плаћање да ли је у обавези да достави 

обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

повраћај аванса?   

 

    

  



 

                  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 постојећег коловоза 

ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“ , доставља додатне информације/ 

појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

      Aвансно плаћање је саставни део конкурсне документације, тако да су потенцијални понуђачи 

у обавези доставе обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за повраћај аванса.   

 

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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