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 На основу чл. 36. став 1. тачка 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 5. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-277/17 од 

29.08.2017. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Пр. 5053-232-2017 од 

11.12.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Пр. 5053-232/1-2017 од 

11.12.2017. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку 

Радови на редовном одржавању  и функционисању водних објеката и вршењу послова у 

области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на 

мелиорационом подручју  „Доњи Дунав“ на  хидромелиорационом систему  ДД 16. до ДД 19.  

ЈН бр. 233/2017  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис радова, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења  

 

4. 

 

III 

 

Техничка документација и планови   

 

5. 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

7. 

V Критеријуми за доделу уговора 10. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 11. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 20. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 233/2017) су Радови на редовном одржавању  и 

функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном 

одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју  „Доњи 

Дунав“ на  хидромелиорационом систему  ДД 16. до ДД 19. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

Радови на одржавању објеката за заштиту од поплава 45246410-0. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

 У поступку јавне набавке радова на редовном одржавању  и функционисању водних 

објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за 

одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју  „Доњи Дунав“ на  

хидромелиорационом систему  ДД 16. до ДД 19. понуђач је у дужан да изведе послове и радове 

према следећим захтевима: 

 

1. Врста послова и радова: 

 Радови у оквиру редовног одржавања водних објеката за одводњавање у јавној својини. 

  

2. Техничке карактеристике (спецификација) радова, квалитет, количина и опис 

радова:  

 Предметни послови и радови морају бити изведени према опису, количинама и 

техничким спецификацијама наведеним у табели Обрасца структуре понуђене цене са 

упутством како да се попуни (oбразац VI.2.). Образац структуре цене сачињен је према 

предмеру радова из Елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини 

на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем  ДД 16. - ДД 19. 

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са важећим 

прописима, стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове. 

Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у 

складу са законским и подзаконским прописима којим се уређује вршење стручног надзора и да 

поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређених од стране наручиоца, на 

квалитет изведених послова, радова и уграђеног материјала. 

Праћење реализације уговора врши се према динамичком плану и подразумева праћење 

испуњења свих уговорених обавеза уговорних страна на начин предвиђен уговором (обим, рок, 

квалитет, количина, плаћања, потписивање примопредајног записника и сл.). 

 

4. Рок извођења радова: 

Рок извођења радова је 31.12.2017. године. 

 

5. Место извршења радова: 

 Место извршења радова: ХМС ДД 16. - ДД 19. према Наредби о утврђивању 

Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину (Сл. Гласник РС бр. 5/17 од 

25.01.2017. године и број 71/17 од 21.07.2017. године) – делови општина Зајечар, Бор, Бољевац, 

Књажевац, Сврљиг и Бела Паланка.  
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

 Eлаборат редовног редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на 

мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем  ДД 16. - ДД 19. 

 Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у ЈВП 

„Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ Бродарска 3, Београд у канцеларији бр. 34, I спрат. 

Контакт особа:  Зоран Вучковић, дипл.инж.пољ. email:  zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
Извод из Eлабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на 

мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем  ДД 16. - ДД 19. 

 

Водно подручје „Доњи Дунав“ мелиорационог подручја „Доњи Дунав“  

хидромелиорациони систем Д.Д. 16 – Д.Д. 19 подељен је на 4 подручја и то по општинама 

Књажевац, Зајечар, Бољевац и Сврљиг (прилог организациона подела). 

На подручју бивше Скупштине међуопштинске регионалне заједнице Зајечар, у току 

седамдесетих година сагледавањем потреба за повећаном пољопривредном производњом, у 

складу са тадашњим а и садашњим опредељењем друштва, приступило се извођењу 

комасационихрадова. Усклопу решавања те проблематике и уређења режима вода приликом 

извођења комасационих радова урађен је велики број података за регулацију многобројних 

водотока у сливу басена Тимока. Од тада на овамо на 12.691 ha бруто мелиоративних површина 

а 11.010 ha нето (на територијама СО Бољевац, СО Зајечар, СО Књажевац и СО Сврљиг) 

урађена је мрежа канала за одводњавање од преко 130 км. 

Од своје изградње па до данас, због недостатка средстава, одржавање изграђених 

канала за одводњавање препуштено је времену. 

 Подразумева се као водно подручје „Доњи Дунав“ а обухвата ХМС Д.Д. 16 – Д.Д. 19. 

 ХМС 16 Књажевац реципијент Бели Тимок са дужином каналске мреже од 14.521,00 м¹ 

 ХМС 17 Зајечар реципијент Велики Тимок са дужином каналске мреже од 48.627,00 м¹ 

 ХМС 18 Бољевац реципијент Црни Тимок са дужином каналске мреже од  6.205,00 м¹ 

 ХМС 19 Сврљиг реципијент Сврљишки Тимок са дужином каналске мреже од 62.142,00 

м¹ 

 

 Из тих разлога се данас у овом подручју може издвојити неколико посебних целина, 

различитих по надморској висини, земљиштима и еколошким условима за развој 

пољопривреде. Ту долазе речне долине, затим козлине и планине које чине око 80% територије. 

 

Речних долина има колико и Тимока, укупно пет, долина Сврљишког Тимока, долина 

Трговишког Тимока, долина Белог Тимока, долина Црног Тимока и долина Великог Тимока. 

Карактеристика речних долина је то што све реке Тимока изузев Белог и Великог, 

настају у планинским масивима и имају велики пад од изворишних челенки до ушћарека. Воде 

Тимока преко притока примају воде са два планинска система – балканског и карпатског. 

Све долине су међусобно повезане и све као такве су отворене према Панонској низији. 

 

Највећи пад има Трговишки Тимок 1.420,0 м¹, затим Сврљишки Тимок 790,0 м¹, Црни 

Тимок 246,0 м¹ и Бели Тимок има 92,0 м¹, а Велики Тимок 83,0 м¹. 

Речне долине су различите ширине, често усечене и кањонског изгледа с плитким, 

шљунковитим и песковитим наносима, а местимично проширене, с дубоким и средње дубоким 

земљиштима. Најшира речна долина је долина Белог Тимока у Књажевачкој котлини. Затим 

долина Црмог Тимока између Боговине, Сумраковца и Гамзиграда, а у Великом Тимоку између 

ушћа Велико Изворске реке до ушћа у Дунав. Сврљишки Тимок најширу долину има у 

Сврљишкој котлини и при саставу са Трговишким Тимоком, док Трговишки Тимок нема неку 

ширину своје долине, изузев у доњем току између Трговишта и Књажевца. 

 Карактеристика мелиорационог подручја је што ове канале чине бујични потоци који се 

сливају у веће водотоке па тако долази до запуњења ових потока (канала) у пролеће и долази до 

mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
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изливања истих па тако долази до забаривања плодног земљишта које се налази поред већих 

водотока. 

 

 Ребалансом за 2017. годину предвиђени су радови на каналима, на секторима 

Д.Д.16. и Д.Д.17. Овим Елаборатом дат је преглед радова н поменутим хидромелиорационим 

системима. 

 На Хидромелиорационом систему Д.Д.16. (Књажевац), на каналима К I 1.4. , К I 1.5. 

и  К I 1.10. предвиђено је уклањање биљне вегетације, односно, уклоањање шибља, багремца, 

уклањање стабала.  

 На Хидромелиорационом систему Д.Д.17. (Зајечар), на каналу К II 2.19., такође, je 

предвиђено уклањање биљне вегетације- шибља, багремца, уклањање стабала.  
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 

то: 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом. 

 

 
2. 

 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 

5) ЗЈН), односно важећу и одговарајућу 

лиценцу за обављање послова у области 

управљања водама - одржавање 

мелиорационих система за одводњавање 

и наводњавање, у складу са чланом 112. 

Закона о водама („Службени гласник 

РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и 

Правилником о условима у погледу 

техничко-технолошке опремљености и 

организационе и кадровске 

оспособљености за обављање послова у 

области управљања водама, као и о 

начину вођења евиденције издатих и 

одузетих лиценци („Службени гласник 

РС“, бр. 23/2012 и 57/2013) 

Решење Министарства надлежног за послове 

водопривреде о издавању лиценце за 

обављање послова у области управљања 

водама и то за: одржавање мелиорационих 

система за одводњавање и наводњавање 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

 

понуђач у пoслeдњих шест месеци до дaнa 

подношења понуде није био неликвидан 

дуже од 15 дана 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. 4. и 5. и додатног 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведног у табеларном приказу додатни 

услов под редним бројем 1. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 

ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом.  

 

 Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање копије доказа о испуњеност 

обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, 

наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, обзиром да за  

понуђача поседује овај доказ из других поступака јавних набавки код наручиоца.  

 

  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 

тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
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давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  

 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

4)  Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ: 
 Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање копије доказа о испуњеност 

обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, 

обзиром да за  понуђача поседује овај доказ из других поступака јавних набавки код наручиоца. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: 
 Потврда Народне банке Србије да понуђач у пoслeдњих шест месеци до дaнa 

подношења понуде није био неликвидан дуже од 15 дана, с тим да понуђач није у обавези да 

доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке 

Србије). 

 

НАПОМЕНА: 
 Наручилац није дужан да од понуђача који је испуњеност обавезних и додатног услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке доказао достављањем ИЗЈАВЕ, затражи 

достављање копије захтеваних доказа о испуњености услова у случају да је процењена вредност 

мања од износа из члана 39. став 1. овог ЗЈН, односно ако је процењена вредност мања од 

5.000.000,00 динара, сходно чл. 79. став3. ЗЈН. 

 

 Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 

уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код 

наручиоца, сходно чл. 79. став 2. ЗЈН. 

 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 Предмет преговарања је укупна понуђена цена.  

 Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са 

понуђачема који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити све док понуђач који учествује 

у поступку преговарања не да своју коначну цену.  

 Представник понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, оверено и 

потписано од стране законског заступника понуђача.  

 Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће 

се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  

 У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 

достављеној понуди.  

 Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

набавке. 

 Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ________________ за јавну набавку 

Радови на редовном одржавању  и функционисању водних објеката и вршењу послова у 

области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на 

мелиорационом подручју  „Доњи Дунав“ на  хидромелиорационом систему  ДД 16. до ДД 19. 

ЈН број 233/2017. 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Матични број понуђача 

 
 

Врста правног лица - разврставање према 

Закону о рачуноводству (заокружити 

одговарајуће) 

1.   
2. 1. Микро    2.   Мало   3.    Средње    4. Велико 

Шифра делатности: 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за подношење понуде и 

потписивање уговора: 

 

 

 

 

2.  УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени 

гласник РС“ број 75/2013): 

ДА                              НЕ 

интернет страница: _______________________________ 

Напомена: заокружити одговарајуће и у случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача, 

уписати интернет страницу на којој су подаци јавно допступни  

 

3.  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ:  _______  (уписати број учесника у заједничкој понуди) 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                 _______ (уписати број подизвођача) 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о броју подизвођача, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно броју учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача 
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4.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Радови на редовном одржавању  и функционисању 

водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за 

одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на  

хидромелиорационом систему  ДД 16. до ДД 19. 

 

5.        ЦЕНА:  

 

                           ______________________ динара без ПДВ-а 

 

6.        РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

 

                         _______________________ дана  

                 (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

 

7.        РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: 

 

 

                          ______________________  

                                (31.12.2017. године) 

 

8.       ГАРАНТНИ РОК: 

 

 

                         ______________________  

    (не краћи од две године од дана примопредаје радова) 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

(предмер радова) 

 

Р.Б.  Опис радова ј.м. Количина 

Доњи Дунав хидромелиорациони систем  ДД 

16. - ДД 19 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

  1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

I 
I  ФУНКЦИОНАЛНИ 

ПОСЛОВИ 
  

 
    

  

1. Инжењер за водни режим h      

2. Деонични техничар h      

3. Хидролог за подземне воде h      

4. 
Хидротехничар за катастар 

објеката 
h    

  

5. Референт за геодетске послове h      

6. Инжењер за мелиорације h      

7. Машински инг.за црпне станице h      

8. 
Механичар хидромашинских 

постројења 
h    

  

9. Руковаоц црпне станице h      

10. Инжењер за електроопрему h      

11. Погонски електричар h      

12. Хидрограђевински радници h      

13. Чувари објеката h      

  СВЕГА I:        

II II РЕДОВНИ РАДОВИ        

2.1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

     

1. Измуљивање канала - машински m3      

2. 
Рад багера на сат - ненормирани 

рад. 
h    

  

3. 
Чишћење мостова и пропуста од 

замуљења ручно. 
m3    

  

4. Разастирање нових депонија m3      

5. Разастирање старих депонија m3      

6.  Утовар и транспорт m3      

2.2. БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА 
 

     

1. 

Сузбијање вегетације  

комбиновано косачицом (85%) и 

тарупом (15%) 

m2    

  

2. Машинско кошење - пловно m2      

3. Ручно кошење m2      

4. 
Сузбијање вегетације хемијским 

путем 
m2    

  

5. Сузбијање вегетације рибом m2      

6. Ручно сечење шибља m2 18,202.32     

7. Ручно крчење багремца m2 12,134.88     

8. 
Сечење стабала и вађење пањева 

по спецификацији 
din  113,008  
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Р.Б.  Опис радова ј.м. Количина 

Доњи Дунав хидромелиорациони систем  ДД 

16. - ДД 19 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

  1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

9. 
Набавка материјала по 

спецификацији 
din    

  

2.3. 
ОБЈЕКТИ НА КАНАЛСКОЈ 

МРЕЖИ  
   

  

1. Мостови, пропусти и остало din      

37 СВЕГА II:        

38 III ЦРПНЕ СТАНИЦЕ        

3.1. ОБЈЕКТИ - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 
 

     

1. Уставе din      

2. Зграде црпних станица din      

3. Зграде чувара и машиниста din      

4. Далеководи din      

5. Трафостанице din      

6. Зграде осталих функција din      

7. Остали објекти din      

3.2. ОПРЕМА - МАШИНСКИ ДЕО 
 

     

1. Стабилна црпна постројења din      

2. Мобилна црпна постпостројења din      

3. Уставе din      

3.3. ОПРЕМА - ЕЛЕКТРО ДЕО 
 

     

1. Далеководи din      

2. Кабловски водови din      

3. Трафостанице din      

4. Црпне станице din      

5. Уставе и остали објекти din      

6. Радио и телефонске везе din      

7. Мерни уређаји din      

3.4. ПОГОНСКИ ТРОШКОВИ 
 

     

1. Стабилна црпна постројења din      

2. Мобилна црпна постројења din      

  СВЕГА III:        

  УКУПНО (I-III)          

  IV ПОСЕБНИ РАДОВИ          

1. 
Уређење мелиорационих и 

сливних подручја 
din    

  

2. Интервентни радови на подручју din      

  

V ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, 

ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА, 

ИСПИТИВАЊА 

ПОСТРОЈЕЊА И КАТАСТАР 

     

  

1. 

Техничка документација, 

геодетска снимања, испитивања 

постројења и катастар 

din    

  

  VI НАКНАДА ШТЕТЕ        

1. Накнада штете din      
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Р.Б.  Опис радова ј.м. Количина 

Доњи Дунав хидромелиорациони систем  ДД 

16. - ДД 19 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

  1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

  СВЕГА (IV; V; VI):        

  УКУПНО(I-VI) bez ПДВ: din        

 
ПДВ 

20

% 
     

  

  УКУПНО (I-IV) са ПДВ          

 

 

УКУПНО:   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет у 

колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију радова; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију радова; 

 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку позицију радова и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 2.).  

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију радова и то тако 

што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 2.).  

 На крају уписати укупну цену радова са ПДВ-ом.  

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке - Радови на редовном одржавању  и функционисању водних објеката и 

вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у 

јавној својини на мелиорационом подручју  „Доњи Дунав“ на  хидромелиорационом систему  

ДД 16. до ДД 19. број 233/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 Напомена: у случају 

постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

     

 

И З Ј А В У 

 

 Понуђач  ________________________________________________________________ у 

поступку јавне набавке - Радови на редовном одржавању  и функционисању водних објеката и 

вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у 

јавној својини на мелиорационом подручју  „Доњи Дунав“ на  хидромелиорационом систему  

ДД 16. до ДД 19. број 233/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

- понуђач у пoслeдњих шест месеци до дaнa подношења понуде није био неликвидан 

дуже од 15 дана. 

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

 

                Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Понуду доставити на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, Бродарска бр. 3, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку - Радови на редовном одржавању  и функционисању водних објеката и 

вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за 

одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју  „Доњи Дунав“ на  

хидромелиорационом систему  ДД 16. до ДД 19. ЈН бр. 233/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.12.2017. године до 14 часова.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће на захтев понуђача предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и неотворена ће се вратити понуђачу. 

   Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

печатом оверава. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 

посебно овлашћење за подношење понуде и потписивање уговора. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама. 

 Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН (Образац 5). 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу 

измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, 
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потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне 

образложене. 

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем 

поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је 

потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно водопривредно 

предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, 

Бродарска бр. 3,  са назнаком: 

 „Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку - Радови на 

редовном одржавању  и функционисању водних објеката и вршењу послова у области 

водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на 

мелиорационом подручју  „Доњи Дунав“ на  хидромелиорационом систему  ДД 16. до ДД 

19. ЈН бр. 233/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

измену, допуну, опозив понуде, измену и допуну понуде подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

 

5. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

5.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити на основу испостављене ситуације, потписанe и оверенe од 

стране стручног надзора, сачињенe према извршеним радовима, применом цена из предмера и 

предрачуна, у року који је дефинисан Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15). 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

5.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући од дана 

примопредаје радова, осим у случају да је за поједине радове важећим прописима другачије 

одређено.  

 За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова наручиоцу. 

 

5.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

6. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Понуђач, поред укупне цене радова у понуди треба да назначи и јединачне цене радова 

у  обрасцу структуре цене (предмеру). Укупна цена радова уписана у понуди треба да одговара 

вредности радова из обрасца структуре цене (предмеру). У случају разлике између јединичне и 

укупне цене, меродавна је јединична цена.  

 Јединичне цене по позицијама из предмера и предрачуна радова су фиксне и  не могу се 

мењати. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

  

7. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да на дан закључења уговора преда бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, 

фотокопија картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој 

понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована 

у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), 

важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, 

важност менице мора да се продужи. 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда бланко 

сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, менично овлашћење да се меница 

може наплатити, фотокопија картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе 

у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена 

меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности 

уговора (без ПДВ-а), важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. 

 Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који се односе на уговорени квалитет 

изведених радова, уграђен делове у гарантном року. 

 

8. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 

ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 Техничка документација – технички опис и графичка документација дати су на DVD – 

у/CD- у чије ће преузимање, по претходно поднетом писаном захтеву за преузимање DVD – а 

CD- а са техничком документацијом, бити омогућено у просторијама наручиоца на адреси 

Бродарска 3, Београд, у канцеларији бр. 34, I спрат. 

 Представници понуђача су дужни да приликом преузимања DVD – а/CD- а са техничком  

документацијом поднесу пуномоћје за преузимање (на меморандуму понуђача, заведено, 

потписано и оверено печатом). 

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у ЈВП 

„Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ Бродарска 3, Београд у канцеларији бр. 34, I спрат. 

Контакт особа: Зоран Вучковић, дипл.инж.пољ. email:  zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који 

понуђачи шаљу електронским путем или факсом, могу се доставити радним данима од 

понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15.30h. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Нови 

Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“ Бродарска број 3, уз назнаку предмета и редног броја јавне 

набавке, или путем e-mail адресе: office.jn@srbijavode.rs 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

  - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 

и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда.  

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. ЗЈН).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Комисија ће, након завршеног отварања понуда, приступити прегледу, оцењивању и 

рангирању понуда. 

 Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом. Уколико 

постоји неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добија множењем 

јединичне цене и количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.  

  Комисија ће у писаном облику обавестити понуђача о неусаглашености између 

јединичне цене и укупне цене и износу који се добија множењем јединичне цене и количине. 

Понуђач је у обавези да Комисију у року од 2 дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата 

износ који је добијен у поступку исправке рачунске грешке од стране Комисије. Уколико 

понуђач не прихвати износ који је добијен у поступку исправке рачунске грешке, његова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

12. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

office.jn@srbijavode.rs, факсом на број 011/311-94-03 или препорученом пошиљком са 

повратницом.  Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем 

факса, исти се може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца 

од 7,30h до 15,30h. 

mailto:office.jn@srbijavode.rs
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 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 

2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

  (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А; 

јавна набавка редни број 233/2017; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
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таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 

другим прописом. 
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН 

 


