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Предмет:  Измене  конкурсне документације, ЈН бр. 404-34/2019-01: Изградња 

централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали 

Иђош 

 

1. Мења се конкурсна документација у делу 7. Модел уговора о јавној набавци радова 

на изградњи централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине 

Мали Иђош, члан 6.Уговора (страна 173 ), и то: 

Брише се: „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 страрија 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 банкарску 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 банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла“ 

Уписује се: „Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова 

Наручиоцу преда гаранцију банке 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 5% од укупно уговорене вредности без пореза на додату вредност са 

роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. Извођач радова 

може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 



Наручилац ће наплатити банкарску 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 банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

2. У складу са напред наведеном изменом, на страни 190. Конкурсне документације, у 

делу 8. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2-Начин на који понуда треба 

да буде сачињена, уместо навода: “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“ 

Уписује се: “отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности 

уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 10 (десет) дaнa дужи од уговореног 

гaрaнтног рокa“ 

 

3.  На страни 196. Конкурсне документације, у делу 8. Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, тачка 12.5., а све у складу са напред наведеним изменама, мења се и сада 

гласи: 

«Изабрани понуђач је дужан да достави, као средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, и то: 

- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са 

клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 

елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове 

конкурсне документaције (рокови, износ), у висини од 5% од укупне уговорене цене без  
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ 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). 

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). 

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.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у уговореном гарантном 

року. 



4. На страни 168. Конкурсне документације, образац 6)9 Изјава о намерама понуђача 
за достављање средстава финансијског обезбеђења, брише се тачка 3 изјаве: „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“  

Уписује се: “за отклањање недостатака у гарантном року 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“ 

 

У осталим деловим Конкурсна документација за ЈН:  Изградња централног постројења 

за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош, остаје 

непромењена. 

 

У складу са чл. 63. ЗЈН-а, продужава се рок за подношење понуда, па ће нови рок за 

достављање понуда бити 05.09.2019.год.,  до 10,30 часова. Наручилац ће објавити 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 

           Комисија за јавне набавке 


