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Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 
Број: 404-36-15/2017 
Датум: 07.09.2017. године  
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 
09/17 образована Решењем од стране Наручиоца 1 и Наручиоца 2 даје: 
 
Одговоре на постављена питања за јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 – 
„Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја 
Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“. 

 
Сходно јавној набавци број У ОП 09/17 за израду идејног пројекта и плана детаљне 
регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“, 
молимо да нам појасните следеће: 
 
Питање број 1: У оквиру конкурсне документације, под тачком 12. ( подaци о врсти, 
сaдржини, нaчину подношењa, висини и роковимa обезбеђењa испуњењa обaвезa 
понуђaчa, уколико исто нaручилaц зaхтевa), страна 84 од 111, стоји да је Понуђач  у 
обaвези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној 
вредности од минимум 10% од понуђене цене без ПДВ-a и да Гаранција треба да гласи 
на Наручиоца.  
Молимо прецизирајте на ког наручиоца треба да гласи  ова гаранција. 
 
Одговор на питање бр. 1: 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 10% од 
понуђене цене без ПДВ-a треба да гласи на Наручиоца 1, а као што је и наглашено за 

оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса 
и оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро 
извршење посла. 
Наручилац 1 је: општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28 

 
 
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 – „Израда идејног 

пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници 
државног пута Дуб-Дубци“ је сагласна да овај одговор на постављено питање не 
захтева Измену и допуну конкурсне документације. 
Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту услуге и Конкурсном 
документацијом, одговорима на ова питања, као и посетом и обиласком локације за 
предметну јавну набавку, сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно саставити 
своје понуде. 
 

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и на интернет страници Наручиоца 1 и 
Наручиоца 2. Адресе су: portal.ujn.gov.rs, www.bajinabasta.rs и www.uzice.rs 

 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 07.09.2017. год. 

 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        у отвореном поступку бр. У ОП 09/17                                            

http://www.bajinabasta.rs/

