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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 

124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и адаптацији 

Културне станице број 1, шифра: ОП-26/2017, заинтересована лица су упутила следеће захтеве, те 

Наручилац овим путем доставља и захтеве заинтересованих лица и своје одговоре.   

 

 

Захтев: „Молимо Вас да ускладите количине у обрасцу структуре цене у делу алуминијумска 

браварија са количинама у приложеним шемама.“  

 

Одговор: Конкурсна документација ће бити измењена у делу Обрасца структуре цене, односно 

Предмера радова. Биће објављен измењен текст конкурсне документације, који ће садржати 

предметне измене.  

 

Захтев: „Молимо Вас да измените предмер у делу МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ВЕНТИЛАЦИЈЕ у свим позицијама где наводите произвођача тако што ћете сходно чл. 72 ЗЈН 

додати речи “или одговарајуће“.“ 

 

Одговор: На страни 85 конкурсне документације, на крају Предмера радова, је наведено следеће: „У 

случају да се Наручилац приликом описа позвао или навео елементе попут робног знака, патента, 

типа или произвођача подразумева се да понуђач може понудити и друга одговорајућа добра. 

Понуђена одговарајућа добра морају имати исте или боље техничке, функционалне и естетске 

карактеристике.“ 

 

Питање: „Да ли ћете прихватити потврде о референцама на обрасцима из претходних поступака 

других Наручиоца уколико оне садрже све елементе оригиналних потврда ове конкурсне 

документације?“  

 

Одговор: Комисија ће прихватити потврде о референцама које нису на обрасцима из конкурсне 

документације, уколико оне садрже све елементе оригиналних потврда из ове конкурсне 

документације. 

 

 

Захтев: „У конкурсној документацији наводите: 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Наручилац ће у року од 45 дана од дана потписивања уговора исплатити Извођачу аванс у 

износу од 70% од уговорене вредности са ПДВ-ом, а остатак уговорене вредности радова Наручилац 

ће исплаћивати према стварно изведеним количинама радова, путем привремених ситуација и 

окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа, у року од 45 дана од дана њиховог 

достављања Наручиоцу, и то тако што ће сваком привременом ситуацијом бити оправдан део 

исплаћеног аванса у износу од 70% укупне вредности ситуације, који ће бити посебно исказан, док ће 

Наручилац исплатити износ од 30% од укупне вредности ситуације у року од 45 дана од дана 

достављања исте Наручиоцу. 

 

Молимо Вас да  захтев који се односи на начин плаћања као и на обавезу достављања обавезујућег 

писма о намери банке за достављање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и на 



евентуално достављање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања ускладите са Законом о 

ПДВ-у као и Законом о изменама и допунама Закона о ПДВ (“Службени гласник РС” бр. 83/15, члан 

10) који се примењује од 15.октобра 2015.године.“  

 

Одговор: Комисија ће објавити измењен текст конкурсне документације, који ће садржати предметне 

измене. 

 

Измењена конкурсна документација ће бити објављена у најкраћем могућем року а рок за подношење 

понуда продужен за један дан. 

 

Комисија стоји на располагању свим заинтересованим лицима уколико су потребне додатне 

информације или појашњења. 
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