На основу члана 10б Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд,
објављује
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Подаци о водном земљишту у јавној својини Републике Србије које се даје у закуп
(локације) путем прикупљања писмених понуда, са подацима о годишњем обиму вађења
речних наноса из речног корита и почетном висином годишње закупнине:

Ред. бр.
локације

Табела 1 - Река Дунав

1)

2)

3)

4)

Локација (деоница тока)
од - до
Територија града
Београда - од
општине Палилула
до ушћа Саве

Од ушћа Саве до
ушћа В. Мораве

Од ушћа В. Мораве
до ушћа Нере

Од ушћа Нере до
Голупца

km – km
1206+600
до
1172+500

1172+500
до
1103+800

1103+800
до
1075+000

1075-1040

Дужина
(km)

34,10

67,30

28,80

35,00

Град или општина/
Катастарска општина
Београд-Палилула/
КО Бесни фок,
КО Ковилово,
КО Борча
Палилула/
КО Крњача,
КО Вишњица,
КО Овча
Гроцка/
КО Ритопек,
КО Гроцка,
КО Брестовик,
КО Сеоне
Смедерево/
КО Удовице,
КО Смедерево,
КО Кулич
Пожаревац/
КО Дубравица,
КО Острово,
КО Костолац Град,
КО село Костолац,
Речица,
Велико Градиште/
КО Рам
Велико Градиште/
КО Затоње,
КО Острово,
КО Велико Градиште,
КО Пожежено
Голубац/
КО Винци,
КО Усје,
КО Радошевац,
КО Голубац

Почетна висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи обим
вађења наноса
(103 m3)

16,49

600

16,49

16,49

1170

16,49

16,49
1380

16,49

16,49
неограничено
16,49

5)

6)

Од бране ХЕ
„Ђердап 1“ до бране
ХЕ „Ђердап 2“

Низводно од ХЕ
„Ђердап 2“

943-863

863–845,5

80,00

17,5

Кладово/
КО Давидовац,
КО Кладушница,
КО Кладово,
КО Костол,
КО Мала Врбица,
КО Ртково,
КО Корбово,
КО Вајуга,
КО Велесница,
КО Љубичевац,
КО Грабовица,
Неготин/
КО Душановац
КО Прахово
Неготин/
КО Радујевац

16,49
50

16,49
16,49

50

Град или општина/
Катастарска општина

Почетна висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи обим
вађења наноса
(103 m3)

Богатић/
КО Црна Бара

16,49

Ред. бр.
локације

Табела 2 - Река Сава

1)

2)

3)

Локација (деоница тока)
од - до

km – km

Дужина
(km)

Од ушћа Дрине до
Сремске Митровице

178+000
до
130+000

48,00

Од Сремске
Митровице до
Камичка

Од Камичка до
ушћа Саве у Дунав

130+000
до
81+000

81+000
до
0+000

49,00

81,0

Шабац/
КО Дреновац,
КО Шеварице,
КО Шабац,
КО Мишар,
КО Орашац,
КО Мрђеновац,
Владимирци/
КО Драгојевац,
КО Прово
Владимирци/
КО Ново Село,
КО Месарци,
КО Бељин,
Обреновац/
КО Ушће,
КО Скела,
КО Кртинска,
КО Уровци,
КО Рвати,
КО Забрежје,
КО Обреновац,
КО Мислођин,
КО Барич,
КО М.Моштаница
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16,49

16,49
300
16,49

16,49

Сурчин/
КО Прогар
КО Бољевци
КО Сурчин
КО Јаково

16,49

Град или општина/
Катастарска општина

Почетна висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Ред. бр.
локације

Табела 3 - Река Дрина

1)

2)

Локација (деоница тока)
од - до

Од ХЕ „Бајина
Башта“ до ХЕ
„Зворник“

Од ХЕ Зворник до
ушћа у Саву

km – km

83+000

83+000
до
0+000

Дужина
(km)

Бајина Башта/
КО Рача,
КО Вишесава,
КО Црвица,
КО Растиште,
КО Перућац,
КО Овчиња,
КО Оклетац,
КО Гвоздац,
КО Јагоштица,
КО Бесеровина,
КО Сијерач, Луг,
КО Стрмово,
КО Бајина Башта,
КО Зауглине,
КО Свој друг
Љубовија/
КО Читлук,
КО Црнча,
КО Селенац,
КО Грачаница,
КО Лоњин,
КО Узовница,
КО Дрлаче,
КО Љубовија,
КО Доња Буковица,
КО Горња Буковица,
КО Д. Кошље 1
Лозница/
КО Лозница,
КО Лешница,
КО Јелак,
Шабац/
КО Прњавор
Богатић/
КО Бадовинци,
КО Салаш,
КО Црнобарски,
КО Црна Бара
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Дозвољени
годишњи обим
вађења наноса
(103 m3)

10,61

200

10,61

10,61

10,61

10,61

430

Ред. бр.
локације

Табела 4 - Река Лим

1)
2)

Локација (деоница тока)
од - до

km – km

Дужина
(km)

Град или општина/
Катастарска општина

Почетна висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи обим
вађења наноса
(103 m3)

Прибој

10,61

70

Пријепоље

10,61

125

Почетна висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи обим
вађења наноса
(103 m3)

Низводно од ХЕ
„Потпећ“ до ушћа
Узводно од ХЕ
„Потпећ“ до
границе

Ред. бр.
локације

Табела 5 - Река Велика Морава

1)

2)

Локација (деоница тока)
од - до

Састав - Ћуприја

Ћуприја – Жабарски
мост

km – km

182+000
до
149+778

149+778
до
72+196

Дужина
(km)

Град или општина/
Катастарска општина
Варварин/
КО Доњи катун,
КО Горњи Катун,
КО Обреж
Параћин/
КО Својново,
КО Доње Видово,
КО Поточац,
КО Чепуре,
КО Рашевица,
КО Шавац,
КО Параћин-ван
Варош,
КО Трешњевиц
Ћуприја/
КО Ћуприја-ван,
Града,
КО Влашка,
КО Крушар,
Јагодина/
Рајкинац,
Кончарево,
Милошево,
Лапово/
КО Лапово
Свилајнац/
КО Гложане,
КО Црквенац,
Ко Свилајнац,
КО Марковац,
КО Кушиљево,
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10,61

275
10,61

10,61

10,61
230
10,61

10,61

3)

Жабарски мост –
Љубичевски мост

Жабари/
КО Смићево,
КО Ореовица,
КО Александровац,
КО Влашки до
Смедерево/
КО Лугавчина
Пожаревац/
КО Пругово,
КО Пољане
Велика Плана/
КО Доња Ливадица,
КО Орашје,
КО Крњево,
КО Милошевац,
КО Лозовик

72+196
до
21+735

10,61

10,61
10,61

260

10,61

Ред. бр.
локације

Табела 6 - Река Јужна Морава

1)

2)

Локација (деоница тока)
од - до

Ушће Нишаве Грделица

Састав - ушће
Нишаве

km – km

79+500
до
146+000

0+000
до
79+500

Дужина
(km)

Град или општина/
Катастарска општина
Ниш/
КО Сечаница,
КО Лалинце,
КО Крушце,
КО Доње Међурово,
КО Горње Међурово
Дољевац/
КО Батушинац,
КО Чапљинац,
КО Малошиште,
КО Орљане,
КО Русна,
КО Чечина,
Лесковац/
КО Грданица,
КО Разгојна,
КО Доња Локошница,
КО Дрћевац,
КО Доње Крајинце
Ћићевац/
КО Трубарево,
КО Малетина
Крушевац/
КО Ђунис
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Почетна висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи обим
вађења наноса
(103 m3)

10,61

10,61

260

10,61

10,61
235
10,61

Алексинац/
КО Витковац,
КО Доњи Љубеш,
КО Рутевац,
КО Ћићина,
КО Бобовиште,
КО Алексиначки
Бујмир,
КО Моравски Бујмир,
КО Катун,
КО Тешица,
КО Грејач,
КО Велики Дреновац
Ниш/
КО Доња Трнава,
КО Доња Топоница,
КО Суповац

10,61

10,61

Ред. бр.
локације

Табела 7 – Река Западна Морава

1)

Локација (деоница тока)
од - до

Узводно од ушћа
Ибра

km – km

84+000
до
183+333

Дужина
(km)

Град или општина/
Катастарска општина
Краљево/
КО Витановац,
КО Ратина,
КО Сирча,
КО Опланићи,
КО Грдица,
КО Адрани,
КО Поповићи,
КО Милочај,
КО Цветке,
КО Обрва,
КО Мрсаћ,
КО Бапско Поље
Чачак/
КО Катрга,
КО Горичани,
КО Мршинци,
КО Кукићи,
КО Мрчајевци,
КО Д.Горевница,
КО Заблаће,
КО Вапа,
КО Станичићи,
КО Балуга Љубићска,
КО Балуга
(Трнавска),
КО Транава
Пожега/
КО Гугаљ
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Почетна висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи обим
вађења наноса
(103 m3)

10,61

200

10,61

10,61

2)

Ушће Ибра Састав

Краљево/
КО Врба,
КО Чукојевац,
КО Стубал
Врњачка Бања/
КО Вранеши,
КО Чукојевац,
КО Подунавци,
КО Грачац,
КО Ново село,
КО Врњачка бања,
КО Руђинци,
КО Штулац
Трстеник/
КО Угљарево,
КО Лозна,
КО Богдање,
КО Медвеђа,
КО Оџаци,
КО Велика Дренова,
КО Стари Трстеник,
КО Селиште,
КО Стопања,
КО Бела Вода
Крушевац/
КО Кукљин,
КО Глободер,
КО Бивоље,
КО Шанац
Ћићевац/
КО Мрзеница

84+000
до
000+000

10,61

10,61

145

10,61

10,61

10,61

Табела 8 - Остали водотоци на водном подручју „Дунав“ и „Сава“

од - до

1)

Сврљишки Тимок

2)

Трговишки Тимок

3)

Бели Тимок

4)

Црни Тимок

5)

Тимок

6)

Пек

7)

Колубара

km – km

Дужина
(km)

Град или
општина/
Катастарска
општина
Књажевац/
Сврљиг/
Бела Паланка
Књажевац/
Зајечар/
Књажевац/
Бољевац/
Зајечар
Неготин/
Зајечар
Велико
Градиште/
Кучево/
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Почетна
висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи
обим вађења
наноса
103 m3

10,61

20

10,61

15

10,61

35

10,61

25

10,61

60

10,61

20

10,61

30

Напомена

Није дозвољено вађење речног
наноса на грађевинском подручју
наведених општина/градова и у
заштићеним зонама

Ред. бр.
локације

Локација (деоница тока)

Табела 9 - Остали водотоци на водном подручју „Морава“
Ред. бр.
локације

Локација (деоница тока)
од – до

km – km

Дужина
(km)

Град или
општина/
Катастарска
општина

Почетна
висина
годишње
закупнине
(дин/м2)

Дозвољени
годишњи
обим
вађења
наноса
103 m3

1)

Нишава

Ниш/
Бела Паланка/
Димитровград

10,61

55

2)

Власина

Власотинце

10,61

20

Напомена

Није дозвољено
вађење речног
наноса на
грађевинском
подручју
наведених
градова/општина

Напомене:
Право на вађење речног наноса са водног земљишта које је предмет закупа по овом огласу
стиче се водном сагласношћу у складу са чланом 89. Закона о водама.
Понуда за закуп водног земљишта из тачке 1. овог огласа не може се односити на делове
локација на којима се врши вађење речних наноса на основу важећих водних сагласности
(списак је објављен на интернет страници ЈВП „Србијаводе“ www.srbijavode.rs ).
За извађене количине речног наноса плаћа се накнада за воде (накнада за извађени речни
нанос), коју утврђује Влада, у складу са чланом 153. став 1. тачка 6) и члана 191. Закона о водама.
2. Намена водног земљишта - Водно земљиште из тачке 1. овог огласа (у даљем тексту:
водно земљиште) даје се у закуп искључиво за вађење речног наноса, које се врши на локалитетима
где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у складу са Планом вађења речних
наноса („Службени гласник РС“, број 82 од 8.09.2017. године).
Водно земљиште се не може дати у подзакуп.
3. Период трајања закупа - Водно земљиште се даје у закуп на одређено време, на период
од једне године, почев од закључења уговора о закупу.
Период трајања закупа из става 1. ове тачке огласа може се продужити, уколико закупац
уредно измирује обавезе по основу закљученог уговора о закупу, испуњава услове утврђене овим
огласом и поседује важећу водну сагласност, а најдаље до 31. јула 2019. године.
4. Подносилац понуде за закуп водног земљишта може бити свако заинтересовано правно
лице или предузетник који испуњава следеће услове за учешће у поступку писменог прикупљања
понуда за закуп водног земљишта:
- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да поседује важећу лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса, коју издаје
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде;
- да поседује важећу лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса из водног
пута, коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (само уколико је
предмет понуде закуп водног земљишта на пловном путу).
5. Понуда за закуп водног земљишта подноси се на обрасцу који чини саставни део овог
огласа, уз обавезно достављање доказа о испуњености услова из тачке 4. овог огласа и друге
документације захтеване у овој тачки огласа. Понуда се може поднети и на сопственом обрасцу који
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мора да садржи све елементе из приложеног обрасца. Понуда мора бити исписана читко без
прецртавања и исправљања написаног текста.
Предмет једне понуде може бити само једна локација на одређеном водотоку, односно
један редни број од редних бројева локација из тачке 1. овог огласа (табеле 1 - 9), с тим да исти
понуђач може поднети већи број понуда.
Понуда обавезно садржи следеће податке:
1) јасно означавање водног земљишта на које се понуда односи из тачке 1. овог огласа
(број табеле и водоток), редни број локације (из табеле), површина експлоатационог поља у м 2,
град/општина и катастарска општина;
2) ближе податке о подносиоцу понуде, и то:
- за правна лица: назив и седиште, адресу на коју се може извршити достава писменог,
матични број и порески идентификациони број (ПИБ), име и презиме директора односно лица
овлашћеног за заступање, његов потпис и печат;
- за предузетнике: име и презиме, број личне карте и ЈМБГ физичког лица
(предузетника), назив, матични број и печат радње, адресу на коју се може извршити достава
писменог и потпис предузетника;
3) износ годишње закупнине која се нуди за водно земљиште које је предмет закупа из
тачке 1. овог огласа по м2 и укупан износ закупнине за тражену површину;
4) број рачуна за враћање уплаћеног депозита,
5) изјаву о прихватању свих услова из огласа;
Уз понуду се обавезно доставља као посебан прилог:
- копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција
за привредне регистре) или у други одговарајући регистар;
- копија важеће лиценце за обављање делатности вађења речних наноса издату од стране
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде;
- копија важеће лиценце за обављање делатности вађења речних наноса из пловног пута
коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (само уколико је предмет
понуде закуп водног земљишта на пловном путу);
- катастарско-топографска ситуација локације која је предмет понуде са обележеним
координатама темена експлоатационог поља, односно површином водног земљишта које се тражи
у закуп (експлоатационо поље у речном кориту мора бити целина чијим вађењем ће доћи до
побољшања водног режима);
- доказ о уплати депозита у износу од 10% од укупно понуђене закупнине;
У случају позивања на право пречег закупа у складу са чланом 10д Закона о водама,
понуђач је у обавези да уз понуду достави доказ да на водном земљишту обавља привредну
делатност, и то: уговор о коришћењу водног земљишта за 2017. годину и водну сагласност.
Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују. Неблаговремена понуда је она која је
примљена у ЈВП „Србијаводе“ након истека рока утврђеног у тачки 10. овог огласа за њено
подношење. Неисправна понуда је: она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке
на које водно земљиште се односи; у којој је понуђени износ закупнине испод почетне висине
закупнине; која не садржи податке и документа у складу овим огласом.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна
благовремена понуда.
6. Закупнина и критеријум за оцену понуда.
Понуђени износ закупнине за водно земљиште даје се (за годину дана закупа) у динарском
износу који је најмање једнак или већи од почетног износа закупнине утврђене у тачки 1. овог
огласа.
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Укупна закупнина је производ јединичне цене закупа (цена закупа за 1м2 површине из
тачке 1. овог огласа) и површине експлоатационог поља на деоници водотока, за које је поднета
понуда (на годишњем нивоу).
У случају преклапања дела површина за исту локацију у поднетим понудама, предност
има понуда са већом укупном понуђеном закупнином.
Критеријум за оцену понуда је највиши понуђени износ укупне закупнине за конкретну
локацију наведену у тачки 1. овог огласа (табеле од 1-9).
Државни органи односно установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач
Република Србија односно аутономна покрајина као и јавна предузећа или друга привредна друштва
чији је оснивач, односно већински власник Република Србија, односно аутономна покрајина водно
земљиште могу да закупе без накнаде, у складу са чланом 10в став 4. Закона о водама.
7. Начин плаћања закупнине – закупнина се плаћа једнократно (за годину дана закупа) у
року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу. Износ закупнине умањује се за уплаћени
депозит из тачке 9. овог огласа.
8. Средство финансисјког обезбеђења је бланко соло меница као средство финансијског
обезбеђења за извршење уговорних обавеза, у висини годишње (укупне) закупнине, а која мора бити
регистрована у регистру меница код Народне банке Србије и уз коју се доставља картон
депонованих потписа и менично овлашћења у корист рачуна Буџета Републике Србије број 840741544843-71 да се меница може наплатити, са важности 90 дана дуже од закључења овог уговора
(меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање).
9. Депозит за учешће у поступку прикупљања писмених понуда у висини од 10% од укупне
понуђене закупнине на годишњем нивоу понуђач је у обавези да уплати на текући рачун ЈВП
„Србијаводе“ бр. 200-2402180102045-07 и да доказ о уплаћеном депозиту достави уз понуду.
Уплаћени депозит се не враћа изабраном понуђачу, већ представља део закупнине.
Подносиоцу понуде који није изабран као најповољнији понуђач, уплаћени депозит се
враћа у номиналном износу (без права на камату) уплатом на текући рачун који у понуди наведе у
року од пет радних дана од дана јавног отварања понуда.
Уплаћени износ депозита не враћа се ако: уплатилац не поднесе благовремену понуду или
не обавести Комисију за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта писаним путем да
неће поднети понуду најмање 24 сата пре заказаног отварања понуда; понуђач који одустане од
понуде након отварања понуда или који одустане од закључења уговора; уплатилац који је изабран
као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора о закупу у роковима и под условима
утврђеним овим огласом или не испуни услове за закључење уговора о закупу предметног водног
земљишта; је уплатиоцу изречена мера удаљења са јавног отварања понуда.
10. Начин подношења писмене понуде и рок
Писмена понуда за закуп водног земљишта подноси се на српском језику непосредно или
путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти. На полеђини коверте уписује се
назив и адреса понуђача.
Понуда за закуп водног земљишта из тачке 1. овог огласа доставља се на адресу: Јавно
водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд, са
назнаком: ,,Понуда за закуп водног земљишта, водоток _________ (уписати назив једне реке из
тачке 1. овог огласа – табеле 1 до 9), локација ред. бр. _______ (уписати редни број једне локације из
тачке 1. овог огласа – табеле 1 до 9) - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда:
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1) 11.12.2017. године до 10,00 часова – за понуде које се односе на закуп водног земљишта
на реци Дунав (табела 1), на реци Сава (табела 2), на реци Дрина (табела 3), на реци Лим (табела 4)
и на осталим водотоцима на водном подручју „Дунав“ и „Сава“ (табела 8);
2) 12.12.2017. године до 10,00 часова - за понуде које се односе на закуп водног земљишта
на реци Велика Морава (табела 5), на реци Јужна Морава (табела 6), на реци Западна Морава (табела
7) и на осталим водотоцима на водном подручју „Морава“ (табела 9).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у ЈВП „Србијаводе“ до времена
наведеног у ставу 3. ове тачке огласа.
Неблаговремена понуда биће по окончању поступка отварања понуда враћена неотворена
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
11. Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење
понуда из тачке 10. став 3. овог огласа, у 10,30 часова на адреси Булевар уметности 2А, сала на
првом спрату.
12. Увид у документацију (укључујући и модел уговора о закупу који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, образац понуде, списак важећих водних сагласности, стручне подлоге за
план вађења речних наноса (албум карата) и општи акт којим је ближе уређен поступак давања у
закуп водног земљишта) – на интернет страници: www.srbijavode.rs
Заинтересована лица која немају могућност приступа интернет страници ЈВП „Србијаводе“
могу извршити увид у наведену документацију сваког радног дана од 10,00 до 14,00 у Дирекцији
ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А (други спрат, канцеларија 320).
Локације за вађење наноса су дефинисане на Стручним подлогама плана вађења речног
наноса (албум карата), а за додате информације заинтересована лица могу се јавити путем
електронске адресе recni_nanos@srbijavode.rs или на адресу ЈВП „Србијаводе“ из става 2. ове тачке
огласа.
13. Решење о давању у закуп водног земљишта које је предмет овог огласа биће донето у
оквирном року од 15 дана од дана отварања понуда и биће објављено на интернет страници ЈВП
„Србијаводе“ и достављено свим учесницима у поступку прикупљања писмених понуда. Уколико
лице коме је решењем водно земљиште дато у закуп не приступи закључењу уговора о закупу у
року од 15 дана од дана достављања предлога уговора, губи права по основу закупа и предметно
земљиште се може дати у закуп првом следећем најповољнијем понуђачу.
14. Овај оглас објављује се у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници ЈВП
„Србијаводе“.
Комисија за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта
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