
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 1502-8/16 
                     Датум: 10. октобар 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку  
- Извођење радова на санацији крова од бакарног лима на згради Министарства 

спољних послова - 
редни број ЈНОТ 14/2014 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
10. октобра 2014. године  у 12:14 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Након прегледа тендерске документације и разговора са пословном банком 
наше питање је везано за следећи део: 
б) Добављач је дужан да достави. 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року од 10 дана од 
дана закључења уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса 
са ПДВ-ом, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако 
се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да 
продужи рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
уколико добављач не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин 
предвиђен уговором. (добављач доставља само ако је тражио исплату 
аванса). 

Питање је због вредности аванса, који није великог износа, и банке због обраде 
кажу да је то мала вредност, да ли може меница да буде гарант за аванс? 
 
 

1. Одговор Комисије: 



Не. Понуђач коме буде додељен уговор, биће у обавези да достави средство 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања које је наведено у конкурсној 
докуементацији, а то је банкарска гаранција.  
 
 

Комисија за јавну набавку 
 Јаблан Милојевић, члан 

Деана Власак, заменик члана 
Здравко Драјић, члан 

Оливера Добричанин, заменик члана 
Маријана Аџовић, члан 

Драган Нововић, заменик члана 
Јелена Родић, члан 

Дејан Маринковић, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

                                       Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
 
 
 


