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ПИТАЊЕ 1:  
 
Молимо Наручиоца да потврди да ће Наручилац прихватити за испуњање додатног услова 
пословног капацитета:  

2.7. да поседује следеће сертификате: ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 27001, 
ИСО 37001 и ИСО 3834-2 за извођење радова у области канализације и производњу 
опреме за биолошко и механички третман отпадних вода 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Фотокопије важећег сертификата 

уместо сертификата ИСО 18001 сертификат ИСО 45001, с обзиром да се ради о 
идентичним стандардима, који обухватају систем менаџмента безбедношћу и здрављем. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:  

Наручилац прихвата ISO 45001 за испуњење услова пословног капацитета ISO 18001 и 
овим путем врши измену конкурсне документације, те услов пословног капацитета 
наведен под тачком 2.7. након измене гласи: 

„2.7.да поседује следеће сертификате: ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001 ili ISO 45001, 
ISO 27001, ISO 37001 i ISO 3834-2 за извођење радова у области канализације и 
производњу опреме за биолошко и механички третман отпадних вода 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Фотокопије важећег сертификата” 

 

ПИТАЊЕ 2: 
 
 Молимо Наручиоца да потврди да се у делу „6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ВИ. МАШИНСКЕ ИСНТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА, 
ВИ.1. МАШИНСКА ОПРЕМА,  6. ПОГОНСКА ЗГРАДА И ШАХТ ЗА МОНО ПУМПУ, 1. 
Опрема за дехидратацију муља“ попуњава само у задњем реду јединична цена за комплет, 
а да  се у оквиру позиције не попуњавају јединичне цене за делове опреме нпр. пумпе за 
дозирање (ком) , станице за дозирање полимера (комплет) итд. ? 

 



ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:  

У делу „6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, 
VI. МАШИНСКЕ ИСНТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА, VI.1. МАШИНСКА ОПРЕМА,  6. 
ПОГОНСКА ЗГРАДА И ШАХТ ЗА МОНО ПУМПУ, 1. Опрема за дехидратацију муља“ 
попуњава се само у задњем реду јединична цена за комплет, а у оквиру позиције се не 
попуњавају јединичне цене за делове опреме 

 

ПИТАЊЕ 3: 
 
Молимо Наручиоца да у делу „6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ВИ. МАШИНСКЕ ИСНТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА, ВИ.1. 
МАШИНСКА ОПРЕМА, 6. ПОГОНСКА ЗГРАДА И ШАХТ ЗА МОНО ПУМПУ, 2. 
Шавне цеви и фазонски комади од нерђајућег челика 1.4301, довод отпадног муља на 
дехидратацију“ попуни колону Количина. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3:  

Образац 6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, 
ВИ. МАШИНСКЕ ИСНТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА, ВИ.1. МАШИНСКА ОПРЕМА, 6. 
ПОГОНСКА ЗГРАДА И ШАХТ ЗА МОНО ПУМПУ, 2. Шавне цеви и фазонски комади од 
нерђајућег челика 1.4301, довод отпадног муља на дехидратацију и , 4. Остала опрема  се 
мења те након измене гласи: 

   -brzina                                                   75-750 o/min         
  –  komada po kompletu:                                      kom 1     
   - plastični (PP) rezervoar, zapremine 1m3 kom 2     
   - plastične cevi za doziranje plimera DN32 (12m)         
  sa fitinzima (T komadima i kolenima) i armaturom         
  kuglasti ventil DN32 (5 kom.) komp

l 1     
  pužni transporter mulja         
  – dužina                                                       6000 mm         
  – minimalni kapacitet                                 1 m3/h         
  – instalisana snaga:                                  0.75 kW         
  – Prečnika spirale DN250, debljina spirale min 20 mm, 

izvedba sa centralnom cevi - vratilom minimalnog 
prečnika Ø90mm, minimalne debljine zida cevi 10 
mm. Svaki korak spirale je izrađen od punog materijala 
(pločevine), koji se spajaju zavarianjem, 

  

      
  –  Duž cele zone transporta spiralnog transportera 

nalazi se habajuća izmenljiva plastična obloga PA6 
minimalne debljine 8 mm (bez čeličnih flahova), 

  

      
  –  komada po kompletu:                                      kom 1     
  upravljačko-napojni orman         
  –  komada po kompletu:                                     kom 1     



  Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje stanice za mašinsko odvodnjavanje mulja 
sa pratećom automatikom, sa upravljačko-napojnim 
ormanom; prateća dokumentacija, atest, uputstvo za 
upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 
godine rada, kao i obuka dva radnika za rukovanje 
opremom. Obračun se vrši po kompletu isporučene 
stanice. Cenom su obuhvaćeni i kompletni radovi na 
montaži opreme, priključenje na el. instalaciju, 
priključenje na centralni računar, usaglašavanje rada sa 
ostalom opremom i probni rad. Obračun po kompletu. 

  

      
    komp

l 1     

2 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301, dovod otpadnog mulja na dehidrataciju 

  
      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak 
od 6 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, 
kao i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg 
čelika. Spoj cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa 
armaturama je standradnom prirubnicom 
odgovarajućeg prečnika za radni pritisak 10 bara. 

  

      
   - čelična cev DN80 m 8.00     

   - čelična cev DN50 m 1.00     

   - prirubnica DN80 PN10 kom 28     

   - prirubnica DN50 PN10 kom 3     

   - čelični luk 90° DN80 kom 7     

   - čelična redukcija DN80/DN50 kom 2     

   - čelični T komad DN80 kom 3     

  Obračun prema specifikaciji         

3 Armatura na cevovodu otpadnog mulja         

  

Nabavka i isporuka armature sledećih karakteristika: 
materijal duktil, epoksidna antikorozivna zaštita, 
vratilo od nerđajućeg čelika.  Jediničnom cenom je 
obuhvaćen celokupni spojni i zaptivni materijal. Radni 
fluid: otpadni mulj 

  

      
  Obračun po komadu         



  

Pljosnati zasun, prema standardu SRPS EN 1074-
1:2009 ,SRPS EN 1074-2:2009 i SRPS EN 12266-
1:2013.Telo i poklopac zasuna iz dva dela . Ugradbena 
mera kratka izrada (F4) prema SRPS EN 558:2012. 
Ventil sa elastičnim zaptivanjem bez potrebe 
periodičnog čišćenja unutrašnjosti, sa prirubničkim 
krajevima u skladu sa  SRPS EN 1092-2/1:2008. 
Potreban je pun protok po celoj dužini  zasuna.  
Materijal:telo i poklopac duktil liv GGG-50 po SRPS 
EN 1563:2013  - klin  od nodularnog liva u skladu sa 
SRPS EN 1563:2013 standardom sa plastičnim 
umetnutim vođicama u potpunosti gumiran sa EPDM 
gumom u skladu sa SRPS EN 681-1:2007, pogodan za 
pitku vodu; vreteno od nerđajućeg čelika izrađeno 
tehnikom valjanja sa fiksiranim čeličnim prstenom za 
ograničeno kretanje klina po vretenu. Gumene zaptivke 
po standradu SRPS EN 681-1:2007. Spoljna i 
unutrašnja epoksidna zaštita u skladu sa  DIN 30677-
2:1988 i DIN 3476:1996 .                                    Za 
radne temperature: do 70 S                                         
Proizvođač mora biti u sistemu kontrole kvaliteta ISO 
9001 , ISO 14001 i  OHSAS 18001.                                      
Radni pritisak: NP10 bara         

  
Za sve proizvode priložiti odgovarajući atest sa 
traženim standardima. kom 4   

  nepovratna klapna sa tegom DN80 PN10 kom 2   
  leptir zatvarač DN80 PN10 kom 1   
4 Ostala oprema         
  Nabavka, dopremanje i montaža razne opreme za 

potrebe postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
prema sledećem: 

  

      
  *kontejneri za zbrinjavanje sadržaja rešetke i 

peskolova. kom 3     
  

*nameštaj u komandnoj sobi 
komp

l 1     
  

*garderobni ormani 
komp

l 2     
  *kosačica trave kom 1     
  

*priručni alati 
komp

l 1     
  *protivpožarni aparati u prostorijama kom 4     

UKUPNO POGONSKA ZGARDA I ŠAHT ZA MONOPUMPU:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
7. STANICA ZA PRIHVAT FEKALNOG MULJA 

1 Stanica za prihvat fekalnog mulja         



ПИТАЊЕ 4: 
Молимо Наручиоца да у делу „6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ВИ. МАШИНСКЕ ИСНТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА, ВИ.1. 
МАШИНСКА ОПРЕМА, 6. ПОГОНСКА ЗГРАДА И ШАХТ ЗА МОНО ПУМПУ, 4. 
Остала опрема“ попуни колону Јединица мере и Количина. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4:  

Одговор и измена наведена под одговором 3. 

ПИТАЊЕ 5: 
Молимо Наручиоца да појасни о којим позицијама се ради на стр. 14/200 конкурсне 
документације : 

„2.9.Понуђач је у обавези да достави Ауторизацију произвођача да може да нуди, врши 
набавку, уграђује и пушта у рад опрему, која је предмет јавне набавке, уколико је понуђач 
произвођач опреме у том случају доставља изјаву под материјалном и кривичном 
одговорношћу 

-Понуђач је у обавези да достави техничке листове оверене од стране произвођача за 
следећу опрему: 

• табласти затварач –број поз. 6.6.2.1.1.1; 

• пумпе –број поз. 6.6.2.1.2.1; 6.6.2.1.4.10; 6.6.2.1.5.7; 6.6.2.1.7.2;  

• арматуре – број поз. 6.6.2.1.2.4; 6.6.2.1.4.4; 6.6.2.1.4.7; 6.6.2.1.5.4; 6.6.2.1.6.3; 
6.6.2.1.8.3; 

• компактна предтретманска станица – број поз. 6.6.2.1.3.1;  

• дуваљке – број поз. 6.6.2.1.4.1; 6.6.2.1.5.1; 

• опрема за аерацију и мешање – број поз. 6.6.2.1.4.2; 6.6.2.1.5.2;  

• декантер – број поз. 6.6.2.1.4.8; 6.6.2.1.5.5; 

• станица за прихват фекалног муља – број поз. 6.6.2.1.7.1; 

коју нуди, из којих се једнозначно може закључити да опрема задовољава захтеве из 
конкурсне документације. 

-Понуђач је у обавези да достави изјаву произвођача опреме да на територији Републике 
Србије поседује сервис за следећу опрему: 

• пумпе – број поз. 6.6.2.1.2.1; 6.6.2.1.4.10; 6.6.2.1.5.7; 6.6.2.1.7.2;  

• компактна предтретманска станица – број поз. 6.6.2.1.3.1;  

• дуваљке – број поз. 6.6.2.1.4.1; 6.6.2.1.5.1; 

• опрема за аерацију и мешање – број поз. 6.6.2.1.4.2; 6.6.2.1.5.2;  



• декантер – број поз. 6.6.2.1.4.8; 6.6.2.1.5.5; 

• станица за прихват фекалног муља – број поз. 6.6.2.1.7.1;  

уколико је понуђач произвођач опреме у том случају доставља изјаву под материјалном и 
кривичном одговорношћу.“  

с обзиром да се у 6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ на налазе позиције под тим бројевима. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 5:  

Услов пословног капацитета наведен под тачком 2.9. се мења и након измене гласи: 

„2.9.Понуђач је у обавези да достави Ауторизацију произвођача да може да нуди, врши 
набавку, уграђује и пушта у рад следећу опрему: 

 табласти затварач –број поз. VI.VI.1.1.1; 

 пумпе –број поз. VI.VI.1.2.1; VI.VI.1.4.10; VI.VI.1.5.7; VI.VI.1.7.2; 

 арматуре – број поз. VI.VI.1.2.4; VI.VI.1.4.4; VI.VI.1.4.7; VI.VI.1.5.4; VI.VI.1.6.3; 
VI.VI.1.8.3; 

 компактна предтретманска станица – број поз. VI.VI.1.3.1; 

 дуваљке – број поз. VI.VI.1.4.1; VI.VI.1.5.1; 

 опрема за аерацију и мешање – број поз. VI.VI.1.4.2; VI.VI.1.5.2; 

 декантер – број поз. VI.VI.1.4.8; VI.VI.1.5.5; 

 станица за прихват фекалног муља – број поз. VI.VI.1.7.1; 

уколико је понуђач произвођач опреме у том случају доставља изјаву под материјалном и 
кривичном одговорношћу 

-Понуђач је у обавези да достави техничке листове оверене од стране произвођача за 
следећу опрему: 

 табласти затварач –број поз. VI.VI.1.1.1; 

 пумпе –број поз. VI.VI.1.2.1; VI.VI.1.4.10; VI.VI.1.5.7; VI.VI.1.7.2; 

 арматуре – број поз. VI.VI.1.2.4; VI.VI.1.4.4; VI.VI.1.4.7; VI.VI.1.5.4; VI.VI.1.6.3; 
VI.VI.1.8.3; 

 компактна предтретманска станица – број поз. VI.VI.1.3.1; 

 дуваљке – број поз. VI.VI.1.4.1; VI.VI.1.5.1; 

 опрема за аерацију и мешање – број поз. VI.VI.1.4.2; VI.VI.1.5.2; 

 декантер – број поз. VI.VI.1.4.8; VI.VI.1.5.5; 

 станица за прихват фекалног муља – број поз. VI.VI.1.7.1; 

коју нуди, из којих се једнозначно може закључити да опрема задовољава захтеве из 
конкурсне документације. 



-Понуђач је у обавези да достави изјаву произвођача опреме да на територији Републике 
Србије поседује сервис за следећу опрему: 

 пумпе – број поз. VI.VI.1.2.1; VI.VI.1.4.10; VI.VI.1.5.7; VI.VI.1.7.2; 

 компактна предтретманска станица – број поз. VI.VI.1.3.1; 

 дуваљке – број поз. VI.VI.1.4.1; VI.VI.1.5.1; 

 опрема за аерацију и мешање – број поз. VI.VI.1.4.2; VI.VI.1.5.2; 

 декантер – број поз. VI.VI.1.4.8; VI.VI.1.5.5; 

 станица за прихват фекалног муља – број поз. VI.VI.1.7.1;  

уколико је понуђач произвођач опреме у том случају доставља изјаву под материјалном и 
кривичном одговорношћу.“  

с обзиром да се у 6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ на налазе позиције под тим бројевима. 

 

ПИТАЊЕ 6: 
 
Молимо Наручиоца да усагласи конкурсну документацију  у вези средстава финансијског 
обезбеђења. На стр.192 стоји: 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

-аванс у висини од 10% од уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на додату 
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 

а)исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  

б) менице за повраћај авансног плаћања, 

ц) менице за добро извршење посла;  

односно да се захтевају менице као средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања и 
доброг извршења посла, док се у моделу уговора наводи да се захтевају банкарске 
гаранције као вид финансијског обезбеђења.   

Молимо Наручиоца да узме у обзир да је висина износа аванса само 10% и да ће извођач 
морати сам да има на располагању финансиска средства ради континуалног извођења 
радова, те да му је отежавајућа околност да исходује банкарску гаранцију за добро 
извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, чиме 
ће бити принуђен да зароби финансијска средства, поред банкарске гаранције за повраћај 
аванса,која је апсолутно оправдано захтевана. Молимо Наручиоца да уколико захтева 
уместо меница банкарску гаранцију за добро извршење посла она буде у висини од 5% од 
укупно уговорене вредности, као и да за средство обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року захтева менице. 

 

 



ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 6:  

 Мења се у делу конкурсне документације УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 9.1 која  сада нова гласи: 

Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 

 аванс у висини  од 10% уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на 
додату вредност , у року од 45 дана од дана пријема: 

а)исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса, 
б) банкарске гаранције за повраћај аванса, 
ц) банкарска гаранција за добро извршење посла;  

 

Наручилац уважава примедбу потенцијалног Понуђача у погледу финансијског 
обезбеђења, те ће Наручилац извршити измену конкурсне документације у погледу 
упутства понуђачима како да сачине понуду. 

Мења се тачка 12.2, 12.3, 12.4 и 12.5 На страни 194 од 200 и 195 од 200 подаци о врсти, 
садржини, начина подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

Понуђач је дужан да достави оригинал изјаву да ће уколико дође до закључења уговора 
понуђач издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за: 

 повраћај аванса у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
радова 

 

 добро извршење посла у висини 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла 

 

 једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити 
безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном 
року издаје се у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања -аванс у висини од 10% од уговорене вредности радова без 
обрачунатог пореза на додату вредност, у року до 45 (четдесетпет) 
дана од дана пријема: 
а)исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу 
аванса, 



б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 
ц) банкарске гаранције за добро извршење посла; 
-по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, 
уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе 
осигурања; 
-минимум 10% од укупнo уговорене вредности, пo испoстaвљeнoj 
oкoнчaнoj ситуaциjи у рoку oд 45 дaнa oд дaнa приjeмa: 
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, 
оверене од стране стручног надзора, 
б) једнубланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном 
року, 
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног 
и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни 
обрачун. 

Рок важења понуде _______ дана, (минимум 60) дана, од дана јавног отварања понудa 

Рок за извођење радова ________ дана, (не може бити дужи од 18 месеци, од дана увођења у 
посао) 

Гарантни рок ________ године/а, (не може бити краћи од 2 године, рачунајући од 
дана записничке примопредаје радова) 

Место извођења радова Изградња постројења је предвиђена на парцелама бр. 5957 и 5955 КО 
Фекетић, док се главна црпна станица са грубом решетком налазе на 
парцели број 5872 КО Фекетић, тј. на крају магистралног колектора 
Мали Иђош-Фекетић 

Датум         Понуђач 

 _____________________________ .  ________________________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати образац понуде. 

 

 

 



6)9) И З Ј А В А 

 О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

1. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ће Понуђач 
(навесети назив и седиште) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________у случају да будемо изабрани у својству најповољнијег 
понуђача по набавци бр. ЈН 404-34/2019-01, Наручиоцу доставити банкарске гаранције за: 

 повраћај аванса у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 
 добро извршење посла у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 
 
 Једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини 
од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 10 
(десет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa. 

 

Банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла  
доставићемо одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од седам дана од дана 
закључења уговора. 

Бланко соло меницуза отклањање грешака у гарантном року доставићемо у тренутку 
примопредaје предметa јaвне нaбaвке. 

  

Датум __________године       ПОНУЂАЧ 

      (НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ) 

           
            ______________________________________ 

                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 



вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 
завршетак радова. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг); 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 
5%од укупно уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком 
важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак 
радова. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).   

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог 
члана. 

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације. 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач 
радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 
Уговором. 

Члан 6. 

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда једну 
бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у 
висини од 10% од укупно уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком 
важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. Извођач радова се 
обавезује да Наручиоцу преда оверену копију картона са депонованим потписима 
овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не страија од 30 дана од дана 
достављања менице), менично овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у 
складу са Уговором, као и потврду да је меница регистрована у Регистру меница. 

Наручилац ће наплатити гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико 
Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен овим Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Полисе осигурања 

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање 



објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену 
копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 

Оригиналну изјаву понуђача(Образац број 6)9)), да ће уколико дође до закључења уговора 
понуђачу издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за: 

 повраћај аванса у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 
 добро извршење посла у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 
 Једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини 
од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 10 
(десет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa. 

 
 Образац изјаве понуђача о обиласку локације и увиду у пројектно техничку 
документацију, (Образац број 6)6)) понуђач мора да попуни и потпише овај образац. У 
случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе 
понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  
споразуму као носилац посла, из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 
 Образац структуре цене (Образац број 6)2)) - понуђач мора да попуни и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. 
Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору 
понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у 
том случају мора бити наведен у  споразуму као носилац посла, из члана 81., став 4. 
Закона о јавним набавкама. 
Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са 
укупном ценом, са и без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на крају Обрасца 
структуре цене.   
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним  
јединичним  ценама  (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати 
ознака ''0,00''. 
Напомена: 
Сагласно члану 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да при састављању понуде поштује 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштите животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 
75.став 2. Закона, у случају да понуду подноси група понуђача, морају бити потписани од 
стране овлашћеног лица сваког од члана групе. 
 Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у 
случају групе понуђача, потписују сви чланови групе понуђача, или један од чланова 
групе, који у том случају мора бити наведен као носилац посла у споразуму из члана 81., 
став 4. Закона о јавним набавкама. 
 
У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, односно у складу 



са Правилником о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступку јавних набавки и начину доказивања испшуњености услова (Сл. гласник РС“ 
брoj 86/2015 иброј 41/2019), понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у 
поступцима јавних набавки употребљавају печат. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу по овлашћењу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу по овлашћењу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 
тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 
- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
-понуђачу који ће издати рачун, 
-рачуну на који ће бити извршено плаћање. 
 
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), 
у име групе понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 6)1), Образац 
структуре цене (Образац број 6)2) и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 
6)3) из конкурсне документације (који не представљају Изјаве дате под кривичном и 
материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај понуђач, односно 
члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености 
услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 
76. Закона, у складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
-аванс у висини од 10% од уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на додату 
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 



а)исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса, 
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 
ц) банкарске гаранцијеза добро извршење посла; 
-по испостављеним привременим ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде потписаним од стране стручног 
надзора, у року до 45 дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро 
извршење посла и полисе осигурања, 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 
или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 
- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: 
www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 
Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: 
www.minrzs.gov.rs. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да у својој понуди достави следећa средства финансијског обезбеђења: 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде; обавезујуће писма банке о намерама за 
издавање гаранције за повраћај авансног плаћања; обавезујуће писмо банке о намерам за 
издавање гаранције за добро извршење посла и обавезујуће писмо банке о намерама за 
издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 
 
12.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде са назначеним износом од минимум 5% од 
понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна 
и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мање износе од оних који су одређене Конкурсном 
документацијом или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења 
банкарске гаранције за озбиљност понуде је 15 дана дужи од рока важења понуде. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз 
понуду уколико: 
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; 
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 



 понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства 
финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са 
одредбама Уговора. 
 
12.2. Оригиналну изјаву понуђача, да ће уколико дође до закључења уговора понуђачу 
издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за: 

 повраћај аванса у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 
 добро извршење посла у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 
 Једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини 
од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 10 
(десет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa. 

 
12.3. Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 7 
дана од дана потписивања истог, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за повраћај аванса издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужим од истека рока законачно извршење 
радова. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

12.4. Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, а најкасније у 
року од 7 дана од дана закључења истог, 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 5% вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 



12.5. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке 
преда наручиоцу једну бланко соло меницу зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која 
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака 
у гарантном року издaје се у висини од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком 
вaжности који је најмање 10 (десет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa. 

Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у 
случaју дa понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност 
коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року. 

Поднета гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 

Изабрани понуђач је дужан да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року приликом примопредаје уговорених 

радова, након потписивања записника, уз окончану ситуацију којупредаје на 

плаћање. 
  

ПИТАЊЕ 7: 
Молимо Наручиоца да појасни начин доказивања кадровског капацитета и то за инжењера 
мехатронике, инжењера електротехнике и рачунарства. На стр.15 стоји: 

- М образац пријаве и одјаве осигурања или уговори о обављању привремених и 
повремених послова или уговори о делу или уговори о допунском раду, зависно од начина 
ангажовања. 

Да ли Наручилац захтева да се уз обавезан доказ о начину ангажовања радне снаге за 
тражене инжењере приложи и диплома о завршеном школовању, обзиром да је то 
меродаван доказ? 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 7:  

 Наручилац захтева од понуђача да уз М образац пријаве и одјаве осигурања или уговори о 
обављању привремених и повремених послова или уговори о делу или уговори о 
допунском раду, зависно од начина ангажовања, као доказ достави и дипломе о 
завршеном школовању за тражене инжењере. 

 

 
Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 


