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Питање 1:  

 

Молим да нам прецизније разјасните захтеве о писму о намерама из објављене 

документације: 

Понуђач је дужан је да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банке за издавање  

банкарске гаранције за  повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив, 

обавезујућег карактера за банку, у висини траженог аванса. 

  

Посебни захтеви у вези писма о намерама: 

  

- Писмо о намерама банке за издавање одговарајућих гаранција морају садржати основне 

податке о банци (назив, седиште и ближу адресу), податке о понуђачу (назив, седиште и  

ближу адресу), назив и адресу корисника (наручиоца), номинални износ гаранције и назнаку 

валуте, констатацију да номинални износ гаранције одговара висини износу/постотку 

траженог аванса (гаранција за повраћај авансног плаћања) од укупне понуђене цене (са 

обрачунатим порезом на додату вредност), изјаву да ће издата гаранција бити безусловна,  

платива на први позив.   

- Писмо о намерама не сме имати садржину која се односи на политику банке и нарочито 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

- Писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања мора 

трајати минимално онолико колико важи понуда. 

  

Молимо Вас да нам прецизније одговорите, банка тражи следеће: 

Шта је номинални износ гаранције, да ли је он са пдв-ом или без, који је постотак траженог 

аванса. 

 

Одговор 1:  



  

 
То је износ са ПДВ-ом. Аванс износи 50% од вредности уговора са ПДВ-ом. 

 
 
 

Питање 2:  

 
На 41. страни конкурсне документације је наведено:  
"Испоручилац је дужан је да, приликом закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плађања у висини 
траженог аванса."  
 
Како пословне банке издају гаранције тек након увида у обострано потписан уговор да ли је 
могуће да банкарска гаранција буде предата 5-7 дана након закључења уговора?    

 
 
Одговор 2:  
 
Банкарска гаранција може бити предата 5 – 7 дана након закључења уговора, с тим што 
наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими средство обезбеђења. 
 
 

Питање 3:  

 
Да ли је прихватљиво да писмо о намерама банке буде необавезујуће, а да банкарска 
гаранција коју би доставили приликом потписивања Уговора, буде обавезујућа? 
 

Одговор 3:  
 
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Писмо о намерама мора бити 
обавезујућег карактера за банку. 

 

Питање 4:  

 
Колико треба да важи писмо о намерама банке? 
 

Одговор 4:  
 
Писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања мора трајати 
минимално онолико колико важи понуда. 

 
 

Питање 5:  

 
Колико треба да важи банкарска гаранција? 
 

Одговор 5:  
 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора да траје све до потпуног правдања 
аванса. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


