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ПИТАЊЕ 1:  
 
 На страни 189. КД је наведено да Модел уговора морају потписати сви чланови групе 
понуђача, уколико понуду подноси група понуђача. Модел уговора није образац који по 
закону морају да потпишу сви чланови групе понуђача, осим уколико то споразумом о 
заједничком учешћу нису на тај начин регулисали. Такође, у обрасцу модела уговора је 
предвиђена једна позиција за потпис која се односи на понуђача, или овлашћеног члана 
групе понуђача, уколико понуду подноси група понуђача. Молимпо Вас да измените КД у 
смислу да се прилагоди ЗЈН и пословној пракси.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:  

Наручилац остаје при захтеву да уколико понуду подноси група понуђача, свака страна 
модела уговора мора бити потписана  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, с обзиром да 
понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Уколико уговор буде додељен групи понуђача сви понуђачи из групе понушача ће бити 
таксативно наведени у уговору иза Носиоца посла, а сви елементи уговора ће бити 
идентични као и у моделу уговора. 

 

ПИТАЊЕ 2: 
На страни 189. КД наведено је: '' понуђач мора да попуни и потпише овај образац''-
Образац трошкова припреме понуде.  
Молимо Наручиоца да измени КД у смислу да избаци из КД услов да понуђач мора да 
попуни образац трошкова припреме понуде, јер достављање овог обрасца према ЗЈН није 
обавеза, што је и у форми самог обрасца наведено.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:  

Наручилац врши измену конкурсне документације на стр. 189 под тачком пет. Након 
измене она гласи 
   Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) – понуђач мора да попуни 
и потпише овај образац, уколико има намеру да тражи од Наручиоца накнаду трошкова 



припреме понуде у случају да поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су 
на страни Наручиоца. У случају групе понуђача, потписују, 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 из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 

ПИТАЊЕ 3: 
 
 На страни 195 КД је наведено:  
 
''Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини од 50 % од вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за 
коначно извршење радова.''  
Износ аванса који се у овој КД тражи је 10%.  
Како је очигледно да је у питању грешка, молимо Наручиоца да измени КД и наведени 
износ 50% аванса исправи.  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3:  

. Наручилац врши измену конкурсне документације у  делу 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, 
САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА под тачком 12.3.  Након измене она гласи: 

 
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. 

  

ПИТАЊЕ 4: 
 
На страни 52 КД – Геодетски радови, у тачки 1.1 и тачки 1.2 – нису уписане количине.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4:  

. Део Обрасца 6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ, IV. HIDROTEHNIKA, IV.1. SPOLJAŠNJI CEVOVODI, 1. CEVOVODI 
OTPADNE VODE, Geodetski radovi стр. 52/200 се мења те након измене гласи: 

 

 

 



  2. ZEMLJANI RADOVI         

  3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA         

UKUPNO:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
 

broj 
O P I S   R A D O V A 

 Jed. 
Količi

na 

Jedinična Ukupno 
poz mera   cena  

din. 
dinara 

IV. HIDROTEHNIKA 

IV.1. SPOLJAŠNJI CEVOVODI 

  1. CEVOVODI OTPADNE VODE 

  
 1.1. Cevovod od šahta za grubu rešetku do crpne stanice i cevovod od crpne stanice do 

predtretmanske stanice 
1 Geodetski radovi         

1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda       

  
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka 
radova) sa izdavanjem protokola. Cenom pozicije je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal. 

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m  149.00     

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda       

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. 
Izvođač radova za tehnički prijem prilaže snimak 
izvršenih radova sa obrazloženjem eventualnih 
odstupanja i saglasnošću projektanta. 

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m  149.00     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   
2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                      
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od 
ivice rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop i 
planiranje dna rova. Širina rova za cevovod od rešetke 
do crpne stanice je 1.5 m, a za cevovod od crpne stanice 
do predtretmanske stanice je 1.20 m. Dubina iskopa se 
kreće od je 1.7-6.6 m, prosečno 1.99 m. 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop 20% m3 54.50     
  mašinski iskop m3 289.20     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         



ПИТАЊЕ 5: 
 
 На страни 68 КД у тачки 4.2 – Термоизолација цевовода   
Jе наведена цев пречника 63мм. Дат је обрачун по метру, а у јединици мере је уписано 
„ком“  
 Молимо вас да исправите тендерску документацију.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 5:  

Део Обрасца 6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ, IV. HIDROTEHNIKA, IV.1. SPOLJAŠNJI CEVOVODI, 5. INTERNI VODOVOD, 
Montažni radovi -стр.68/200 се мења те након измене гласи: 

 

 

  HDPE-100 OD63PN10 m 65.50     

  luk 90˚ OD63 kom 5.00     

  T komad 63/63 kom 1.00     
4.2. Termoizolacija cevovoda         

  

Nabavka, utovar, transport do gradilišta i ugradnja 
termoizolacije za cev OD63 mm. Termoizilacija je od 
kamene vune DEBLJINE 60 MM u aluminijumskom 
omotaču. 

  

      
  Obračun po m m 2.00     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   
4 Ostali radovi         

4.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. m 121.10     

 4.2. Ispiranje i dezinfekcija cevovoda m 121.10     
UKUPNO OSTALI RADOVI:   

5 REKAPITULACIJA         
  Geodetski radovi         
  Zemljani radovi         
  Montažerski radovi         
  Ostali radovi         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
6. CEVOVOD INTERNE KANALIZACIJE 

1 Geodetski radovi         

1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase kanalizacija         

  
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka 
radova) sa izdavanjem protokola. 

  
      



  
Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal. 

  
      

  Obračun se vrši po m dužnom. m 111.90     

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje kanalizacije         

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. 
Izvođač radova za tehnički prijem prilaže snimak 
izvršenih radova sa obrazloženjem eventualnih 
odstupanja i saglasnošcu projektanta. 

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m 111.90     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   
2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                        
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od 
ivice rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop, 
podgrađivanje i planiranje dna rova. Širina rova je 3.68-
1.0 m. 

  

      

 

ПИТАЊЕ 6: 
 
 На страни 146 КД – Шавне цеви и фазонски комади, у тачки 2 – нису уписане количине.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 6:  

Наручилац је извршио измену конкурсне документаци је у том делу. 

ПИТАЊЕ 7: 
 
 На страни 85 od 200 B.  
Главни разводни орман – наведено је да се састоји од осам поља, даље у опису 
документације наведена су седам поља са садржајем опреме. 
Молим Вас да разјасните шта је исправно или једно поље недостаје   

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 7:  

Део Обрасца 6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ, тачније str 85 od  200 се мења те након измене гласи: 

B. GLAVNI RAZVODNI ORMAN         
  B. GLAVNI RAZVODNI ORMAN         



  

  Glavni razvodni orman =GRO 
formiran od sedam polja 
slobodnostojećih ormara,  
Ukupna dimenzija glavnog 
razvodnog ormana je:  pet  polja 
energetike (4800 
(610+1110+1110+1110+860)) x 
1900x600mm (ŠxVxD),  i dva polja 
automatike (1720 
(860+860))x1900x400mm (ŠxVxD).                                                         
Sa ormanom se isporučuje stopa 
visine 100mm za montiranje ormana 
na pod.         

  

  Polja +N1 do +N5 su opremljena 
sabirničkim sistemom, od bakarnih 
šina 30x5mm, 450A, sa 
odgovarajućim tropolnim nosačima.         

  

  Ugrađene su N i PE bakarne 
sabirnice, od bakarnih šina 20x5mm, 
320A na odgovarajućim dvopolnim 
nosačima u dnu ormara.         

  

  Polja +N6, +N7 (polja automatike) 
su bez sabirnica i napajaju se iz polja 
+N1.         

01 Polje +N1 Napojno polje i opšta 
potrošnja 

  
      

1   Orman 610x1900x600mm (ŠxVxD) 
,  proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajući.   

    
    

    Polje mora biti opremljeno i 
utrašnjom montažnom pločom 
,proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. Orman opremiti 
tipskom bravom i samolepljivim 
džepom za smeštaj tehničke 
dokumentacije. 

    

    
    Orman je izrađen od čeličnog lima 

debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035. 

    

    
    - stepen zaštite IP55 kom. 1     
2   Antikondezacioni izolovani grejač za 

ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         kom. 1     

  



 
ПИТАЊЕ 8: 
 
 “Табласти затварач” BUSCH SAFOX F-F (ставка 6.6.2.1.1.1) према конкурсној 
документацији мора бити с двоструком прирубницом. Овај тип затварача производјач 
BUSCH испоручује у верзији SAFOX - G за каналску шахту или у верзији SAFOX – F са 
монтажом на вод само са једном прирубницом. Може ли и овај затварач да буде са једном 
прирубницом? Односно да ли треба понудити нозни затварац?  
  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 8:  

Понуђач је у обавези да понуди опрему наведену у конкурсној документацији или 
еквивалент, чије техничке карактеристике су идентичне захтеваној. 

 
ПИТАЊЕ 9: 
 
По питању центрифуге у ставци 6.6.2.1.6.1 нису компатибилни подаци њеног капацитета 
(300 кгСС/х) и учинка (5-9 м3/х за 1-2% вишак муља.  
За хидраулични капаците 5-9 м3/х а концентрацију суве материја 1-2% у раду може доћи 
до следећих случајева:  
а/ за муљ згуснут на 1% : 9 м3/х x 10 кгСС/м3 = 90 кгСС/х  
б/ за муљ згуснут на 2% : 5 м3/х x 20 кгСС/м3 = 100 кгСС/х  
Да ли капацитет центрифуге треба да буде 100 кгСС/х ?  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 9:  

Хидраулички учинак центрифуге  треба да буде 300kgSM/h. 

 
ПИТАЊЕ 10: 
 
У делу “ Уредај за дозирање ферихлорида” (ставка 6.6.2.1.3.2) постоји велика 
диспропорција измедју капацитета дозирних пумпи 150 л/х и величине цистерне за 
складиштење 1000 л (1 кс). Може ли се из хидротехничких прорачуна ППОВ навести 
вредност дозе ФеЦл3 у л/д ?  
Концентрација укупног фосфора у дотоку отпадне воде је 16,7 мг/л а тражена 
концетрација на одводу пречишћене воде је 2,0 мг/л. За овакав учинак пречишћавања за 
дневни проток Qд= 3000 м3/д потребна је неколико пута већа цистерна за складиштење 
ФеЦл3 (напр. 15 м3), како би се смањили трошкови превоза ФеЦл3 до ППОВ.  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 10:  

Наручилац је ставио на располагање Понуђачима техничку документацију у виду увида у 
исту. 

 



ПИТАЊЕ 11: 
 
 Захтевану потрошњу полиелекролита 3-6 г/кгСС за рад центрифуге са великом 
вероватноћом неће бити могуће испоштовати. У раду разних ППОВ са технологијом 
анаеробне стабилизације муља достиже се потрошња полиелектролита у границама цца 6-
14 г/кгСС, претежно око 8-10 г/кгСС.  
Да ли је могуће да се изврши корекција потрошње полиелектролита?  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 11:  

 Није могуће вршити никакве корекције у том виду у вези техничке документације. 

ПИТАЊЕ 12: 
 
Где је смештена “Станица за прихват фекалног муља” (ставка 6.6.2.1.7.1) - у машинском 
одељењу унутар зграде или у сопственом самосталном контејнеру? Топлотна изолација, 
односно грејање нису споменути у спецификацији – дакле то није потребно да се 
разматра?  
  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 12:  

Наручилац је ставио на располагање Понуђачима техничку документацију у виду увида у 
исту. 

 

ПИТАЊЕ 13: 
 
 Можете ли доставити технолошку шему ППОВ ?  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 13:  

 Наручилац је ставио на располагање Понуђачима техничку документацију у виду увида у 
исту. 

 

 
Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 


