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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-143-11/17-IV од 07.11.2017.год., а у складу са чланом 20. 

и чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-143-5/17-IV доставља: 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ број 404-143-11-1/17-IV 

 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-143/17-IV– САНАЦИЈА ДЕЛА 

САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ БУЂАНОВЦИ, ОПШТИНА РУМА 

ПИТАЊЕ ОДГОВОР 

1 Молимо да нам дефинишете рокове 

важења за три писма о намерама која 

се достављају приликом предаје 

понуде. 

Kao што је дефинисано конкурсном 

документацијом, страна 80/86: 

1. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама 

пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за повраћај аванса- са роком важења 

30 дана дужим од уговореног рока за извршење 

уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања 

радова. 

 

2. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама 

пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за добро извршење посла- са роком 

важења 30 дана дужим од уговореног рока за 

извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –

окончања радова. 

 

3. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама 

пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за отклањање грешака у гарантном 

року са роком важења 30 дана дужим рок од 

уговореног гарантног рока. 

 

2 Код доказивања власништва асфалтне 

базе у изменама конкурсне 

документације стоји: "извод из листе 

непокретности (или препис листа 

непокретности), уговор о закупу са 

пописном листом закуподавца или 

Да, употребну дозволу за асвалтну базу је неопходно 

доставити без обзира на начин доказивања 

власништва. 
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другим доказом о власништву на којој 

ће маркером бити означена закупљена 

техничка опрема или уговор о лизингу, 

потребно је доставити и употребну 

дозволу и лист непокретности где у 

колони начин коришћења и назив 

објекта мора да стоји асфалтна база 

или фабрика асфалта. 

Молимо да нам појасните да ли у сва 

три случаја (власништво, закуп, 

лизинг) треба доставити употребну 

дозволу? 

 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

БР.РЕШЕЊА 404-143-5/17-IV 


