
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-50/2017-VIII 
 Дана: 23.05.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-50/2017-VIII 

 - Изградња кружне раскрснице улица Војвођанска, Солунских бораца и Скопљанска - 
 

 
 
За предметну јавну набавку постављено је питање и за исте дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ: 
 

На страни 44/48 тендерске документације у делу I Понуђач је дужан да у 
понуди достави, алинеја 2 стоји: 

2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла - обавезујуће 

 
Напомена: молимо Наручиоца да прецизније дефинише горе наведени захтев у смислу на 
који износ (у %) треба да гласи обавезујуће писмо, колико писмо треба да важи др.? 
 

ОДГОВОР: 
На страни 44/48 тендерске документације у делу I Понуђач је дужан да у 

понуди достави, алинеја 2 стоји: 
2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла – обавезујуће 
 

       У наставку, на истој страни је назначено следеће: 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 
дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 



роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 
[средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача 
која је предмет обезбеђења]. 

 
Из наведеног је јасно да писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла ( а које служи као доказ да ће банка издати 
тражену банкарску гаранцију у наведеном износу) треба да гласи на 10% укупно 
понуђене цене без ПДВ-а . 

Као што смо навели сврха издавања и достављања писма о намерама банке 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла је да  служи као доказ да 
ће банка издати тражену банкарску гаранцију и писмо траба да важи до тренутка 
издавања банкарске гаранције. Како то није могуће унапред тачно одредити 
уобичајаено је да писмо о намрама траје у минималном року у којем траје и понуда 
( у овом случајају је то 60 дана од дана отварања понуда). Поједине банке издају 
писма о намерама банке без датума и рока важења. Баш из разлога што је тај рок 
немогуће унапред одредити  прихватаће се писмо о намрема банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла са роком важења који омогућава да 
се приликом закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана Наручиоцу достави 
тражена банкарска гаранција.       


