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Предмет: Одговор бр. 3 за јавну набавку радова бр. ОП 06/2017 (1.3.5) – Изградња прве 

фазе резервоара „Мајдан“ и дела доводног цевовода до резервоара у оквиру 

водоводног система „Горњи Милановац – Рудник“ 

 

 

Заинтересовано лице је доставило допис бр.3507 од 22.06.2017.године (заведено код 

наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке радова бр. ОП 06/2017 -  

Изградња прве фазе резервоара „Мајдан“ и дела доводног цевовода до резервоара у 

оквиру водоводног система „Горњи Милановац – Рудник“, у коме тражи  одговор на 

следећа  питања: 

Појашњење 1:  

На страни 47/79 Конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр 06/2017 

стоји:  

Да има одговарајући пословни капацитет: 

- Да је у претходних 6 година (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) изводио грађевинске 

радове (грађевинске радове у области високоградње и хидроградње) у вредности од 

минимум 250.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао који се односи на 

изградњу хидротехничких објеката спољних мрежа. 

У члан 77 став 2 тачка 1 ЗЈН стоји  

Минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке 

процењене вредности јавне набавке, осим у изузетним случајевима када је то неопходно 

због посебних ризика повезаних са предметом јавне набавке. Наручилац је дужан да у 



конкурсној документацији наведе који је доказ из ове тачке изабрао и/или које друге 

доказе који доказују финансијски и пословни капацитет понуђач треба да приложи.  

Обзиром на процењу вредност ЈН ускладити конкурсну документацију. 

 

Одговор: Наручилац у конкурсној документацији, као додатни услов није предвидео 

финансијски капацитет (односно није као доказ захтевао минимални годишњи приход који 

се тражи од понуђача), већ је предвидео пословни капацитет, односно стручне референце 

понуђача, које прати списак изведених радов (грађевински радови у области високоградње 

и хидроградње) са износима, датумима и списком наручилаца и то у последњих 6 година 

(око 42.000.000 годишње). На основу тога, наручилац сматра да је исправно одредио 

додатни услов који се тиче пословног капацитета понуђача, те остаје при својим захтевима 

из конкурсне документације. 

Појашњење 2: 

На страни 55/79 Конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр 06/2017 

стоји: 

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 

недостатака у гарантном року у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВа. 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока  

На страни 64/79 Конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр 06/2017 

стоји: 

Гарантни рок за изведене радове износи 5 (пет) године рачунајући од дана примопредаје 

радова, а након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби 
Уобичајена пракса банака је да банкарске гараниције издају на 24 + 1 месец, стога ускладите 

гарантни рок, према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката 

односно радова (Сл. Гласник РС број 93/11 и уобучајену праксу банака.  

 

Одговор: Водовод „Горњи Милановац-Рудник“ изводи се у фазама, а на основу износа 

опредељених буџетских средстава по буџетским годинама. Имајући то у виду, наручилац 

не очекује да ће предметни водовод бити пуштен у функцију у року краћем од 5 година. На 

основу тога, наручилац није применио одредбе које се односе на минималне гарантне 

рокове, те је одредио гарантни рок од 5 година за изведене радове на предметном 

водоводу. Што се тиче банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, исту 

понуђачи могу достављати фазно, на две године. 

 

 

 

                                                                                ЈКП“Горњи Милановац“ 

                                                                             Комисија за јавну набавку 


