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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд 

Тел/факс: 011/ 2158-639, e-mail: radicevicbranko45@gmail.com  

Датум: 30.07.2018. год. 

Број: ЈН ОП 01/18-1 
 

 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације бр. 26-172 од 16.07.2018. године за отворени поступак јавне набавке радова 

бр. 01/18 – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске 

ефикасности“ (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 

набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основне школе „Бранко Радичевић“ из 

Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица  

за отворени поступак јавне набавке радова бр. 01/18  

 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, 

односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор/појашњење на исто.  

 

Питање/захтев за појашњење:  
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Одговор/појашњење:  

 

Врло је јасно на стр. 39 од 81. предметне Конкурсне документације од стране Комисије за 

јавну набавку наведено да прилог тачкама 11.1, 11.2. и 11.3. иду, у првом случају банкарска 

гаранција за озбиљност понуде на износ 2% вредности понуде и у друга два случаја 

писма о намерама пословне банке у вези издавања банкарских гаранција за добро 

извршење посла (10%) и отклањања грешака у гарантном року (5%), од вредности 

понуда, односно уговора о јавној набавци. Имајући у виду вредност и предмет јавне 

набавке свакако да се подразумева да су у питању обавезујућа писма о намерама 

пословне банке, тим пре јер је прописана и обавезна да се достави уз понуду банкарска 

гаранција за озбиљност понуде, на 2% од вредности исте.  

 

 

 

 

Комисија за отворени поступак јавне набавке радова бр. 01/18 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа 


