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  На основу члана 32. и 61.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15 - у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС”, бр. 86/2015), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (број 

540 од 24.03.2014. године, 2996 од 08.10.2015. године и 3133/1 од 21.10.2015.године),Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број Оу.5/123-2018 од 3.07.2018. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку Оу.5/123/1-2018 од 3.07.2018. године, припремљена је 
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и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН 123/2018) 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд 

Адреса: Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд 

ПИБ: 100283824;  

Матични број: 17117106 

Интернет страница: www.srbijavode.rs 

 

2. Врста поступка 

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона и 

подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 123/2018) су услуге - Израда пројектно техничке 

документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење. 

 

4. Назив и ознака из општег речника набавке 

71320000-1 Услуге техничког пројектовања. 

  

5. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Лица за контакт: 

Светлана Бачевић, дипл.грађ.инж, email: svetlana.bacevic@srbijavode.rs 

 

 

http://www.srbijavode.rs/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

 У поступку јавне набавке услуга - Израда пројектно техничке документације за вишенаменску 

акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН број 123/2018), понуђач је 

дужан да изведе послове и услуге према следећим захтевима:  

 

1. Врста послова и услуга: Израда техничке документације - Идејног решења. 

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

 Предметни послови и услуге морају бити изведени према опису, количинама и техничким 

спецификацијама наведеним у поглављу III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Изабрани понуђач је дужан да предметне услуге врши у свему према Закону о планирању и 

изградњи и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са 

предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, 

укључујући и редовно, документовано извештавање о својим активностима. 

 

4. Рок извршења услуга: 

Рок за извршење услуге је четири месеца од дана закључења уговора.  
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду  

пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци 

Рибници - Идејно решење 

 

1. УВОД 

Брана и акумулација Струганик треба да се изгради на реци Рибници, десној притоци Колубаре, чије 

је ушће низводно од насеља Дивци.  

Профил бране Струганик се налази на ~15,5 km тока реке Рибнице (мерено од ушћа у Колубару), 

односно на ~7 km од Мионице.  

 

Предметна брана и акумулација је и раније била анализирана као један од објеката у служби контроле 

поплавних вода, водоснабдевања, снабдевања индистрије водом, наводњавања пољопривредних 

површина, оплемењивања малих вода (Водопривредна основа Србије, експертиза Воде за XXI век, 

Стратегија управљања водама). 

Након мајских поплава 2014. године, у јуну исте године је покренут Државни програм обнове 

оштећених водних објеката и отклањања последица поплава. У оквиру овог Програма су извршена 

снимања трагова и последица поплава, што је омогућило израду студијских анализа и планске 

документације на основу које ће се унапредити заштита од поплава. У складу са тим донета је одлука 
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о изради Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре са задатком да дефинише стратегију 

изградње система за заштиту од вода и циљем да се на основу резултата Студије усагласе планови 

просторног и привредног развоја јединица локалне самоуправе и планови државних 

инфраструктурних система. 

У оквиру Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре  дефинисана је концепција 

интегралне заштита од великих вода у сливу Колубаре, која обухвата: антиерозионо уређење слива, 

акумулисање вода у горњим деловима слива, формирање ретензионих простора, доградњу и 

реконструкцију објеката за одбрану од поплава.  

Као један од потенцијалних ретензионих простора за заштиту од поплава предложена је ретензија 

Струганик на реци Рибници у општини Мионица на територији насеља Струганик. 

Студијом је предвиђена изградња ретензионе бране висине ~40 m. Изградњом ретензионе бране би се 

формирао ретензиони простор запремине ~ 13,0 x 106 m3. Површина ретензионог простора би 

износила ~80 ha. При дефинисању запремине ретензионог простора једино ограничење је била 

Шалитрена пећина. 

У оквиру предметне студије разматран је аспект коришћења преградног профила за потребе заштите 

од поплава.  

С`обзиром да се ради о изградњи високе бране и резервисању значајног простора за плављење, у 

циљу заштите од штетног дејства вода у оквиру ове документације потребно је размотрити 

могућности вишенаменског коришћења имајући у виду постојеће потребе за  развојем 

пољопривредне производње, као и побољшање режима малих вода низводно од будуће бране. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет пројектног задатака је израда Идејног решења вишенаменске акумулацију и бране 

Струганик на реци Рибници, оријентационо на профилу који се налази на ~15,5 km тока реке 

Рибнице. 

Предметну техничку документацију је потребно урадити у складу са Закону о планирању и изградњи, 

Законом о водама и пратећој релевантној подзаконској регулативи, у циљу исходовања локацијских 

услова. 

Брану и акумулацију Струганик треба пројектовати тако да будућа акумулација има вишенаменски 

карактер: заштиту од поплава, оплемењивање малих водаи коришћење воде за потребе наводњавања. 

Приликом дефинисања концепције техничких решења потребно је спровести све потребне анализе и 

прорачуне неопходне за дефинисање просторног распоредаи прелиминарних (могућих) техничких 

решења објеката са посебним освртом на следеће анализе и прорачуне: 

 Хидролошке анализе (режим: малих, средњих и великих вода) 

 Хидрауличке анализе (биланс воде у акумулацији, трансформација поплавног таласа итд.) 

 Анализе расположивих  пољопривредних површина и дефинисања процене потребних 

количина воде за потребе наводњавања, 

 Водопривредне, билансне анализе и димензионисање акумулационог простора (мртав 

простор, корисна запремина, запремина за: пријем поплавног  таласа, наводњавање, одржање 

гарантованог еколошког протицаја); 

 Приказ основних параметара акумулација (карактеристични нивои: минималног, нормалног и 

максималног успора; криве површине и запремине) и водопривредних ефеката; 

 Осврт на могућа решењаобјеката (чији се дефинитаван избор врши у следећој фази израде 

Идејног пројекта):брана/преградна конструкција, инјекциона завеса, објекти за евакуацију 

великих вода – прелив и слапиште, темељни испуст, испуст за гарантовани проток, захвати за 
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потребе наводњавања, објекти за скретање реке за време грађења и евентуални пратећи и 

инфраструктурниобјекти који се измештају 

 Процену инвестиционе вредности пројекта 

Имајући у виду вишенаменски карактер и потенцијалне кориснике будуће акумулације, потребно је 

руководити се принципом рационалног искоришћења водног потенцијала који нуди река Рибница. 

Осим водопривредних и техно-економских аспеката, под принципом рационалног искоришћења 

водног потенцијала подазумева се и уважавање природних, еколошких и других релевантних 

карактеристика у зони непосредне изградње и окружењу, постојећих и потенцијалних 

корисникапростора и вода у зони профила бране, акумулационог простора и слива. 

За прорачуне димензионисања потребне запремине акумулације, бране и прибранских објеката 

потребно је узети у обзир (измењене) хидролошке податке из Студије унапређења заштите од вода у 

сливу реке Колубаре.  

Идејно решење бране и акумулације Струганик треба урадити у складу са Законом о планирању  и 

изградњи (Сл. гласник Р. Србије, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката (Сл. гласник Р. Србије, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 

96/2016, 67/2017) – у даљем тексту Правилник,и то за објектеза које се прибављају водни услови 

(прилог бр. 10 Правилника). 

Циљ израде ИДР-а је формирање прописане техничке документације потребне за прибављање 

локацијских услова у складу са важећим Законом о планирању и изгради (за предметни објекат, 

локацијске услове и грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове урбанизма - 

објекти из члана 133. ЗПИ), на основу којих ће се наставити са израдом следећих фаза пројектовања. 

 

3. САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

Идејно решење представља обавезан део захтева за добијање локацијских услова. Према ЗПИ 

„локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 

катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду 

техничке документације“ (локацијски услови се могу издати и за више катастарских парцела, уз 

обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са 

законом). 

Идејно решење треба да садржи основне просторне и техничко-технолошке карактеристике објекта у 

циљу сагледавања интеракције са окружењем - приказ планиране концепције објекта, са приказом и 

навођењем свих података неопходних за утврђивање локацијских услова. 

Предметна техничка документација – Идејно решење треба да садржи следеће делове: 

 Главна свеска Идејног решења, према садржају који је дефинисан у поглављу 3.1. 

 Идејно решење, према садржају који је дефинисан у поглављу 3.2. 

 Хидролошкастудија, према садржају који је дефинисан у поглављу 3.3. 

 3.1 Главна свеска Идејног решења 

Главна свеска Идејног решења се формира према основном садржају из Прилога 1 Правилника. 

Главна свеска садржи податке о пројекту и учесницима у изградњи, као и друге податке и документе 

који су битни за издавање локацијских услова. Главна свеска треба да садржи следеће: 

 Насловна страна са подацима о:  

o називу објеката са локацијама и бројевима катастарских парцела и катастарским 

општинама; 



Конкурсна документација за јавну набавку  услуга – 

Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење 

 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр.2А, Нови Београд  8/41 

8 

o називу, односно имену инвеститора; 

o врсти техничке документације – ИДР, Идејно решење; 

o називу правног лица које је израдило предметни део пројекта и одговорно лице 

пројектанта; 

o имену, презимену и броју лиценце главног пројектанта; 

o идентификационој ознаци дела пројекта из евиденције лица које је израдило 

предметни део пројекта; 

o месту и датуму израде дела пројекта;  

 Садржај главне свеске, 

 Одлука о одређивању главног пројектанта 

 Изјава главног пројектанта 

 Садржај техничке документације  

 Подаци о пројектантима  

 Општи подаци о објекту  

 Сажети технички опис 

 3.2 Идејно решење 

Идејно решење (за инжењерске објекте) треба да садржи делове који су потребни за издавање 

локацијских услова, према правилима струке. Сходно томе, за предметни објекат овај део ИДР треба 

да садржи: 

 насловну страну (прописаног садржаја)  

 садржај идејног решења 

 решење о одређивању одговорног пројектанта 

 изјаву одговорног пројектанта 

 текстуалну документацију 

 нумерички документацију 

 графичку документацију 

Технички део ИДР – кроз текстуалну, нумеричку и графичку документацију треба да садржи следеће: 

 Процена и приказ услова и ограничења на простору предвиђеном за изградњу предметног 

објектабитних за одређивање основних просторних и функционалних карактеристика објекта:  

o приказ морфолошких услова,  

o приказ хидролошких услова,  

o приказ геолошких услова,  

o приказ бујучарско-псамолошких услова, 

o процена квалитета воде у будућој акумулацији на бази искустава са сличних објеката 

Процену услова извршити на бази постојећих, расположивих података и непосредног 

рекогносцирања терена. 

 Водопривредне, билансне анализе у циљу димензионисања акумулације, одн. одређивање 

карактеристичних кота у акумулацији уз поштовање детектованих услова и ограничења. Овим 

анализама утврдити ефекте будуће акумулације имајући у виду њен вишенаменски карактер:  

o заштита од великих вода,  
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o оплемењивање малих вода,  

o могућност испоруке водеза водоснабдевање и наводњавање потенцијалних корисника 

Дати опис управљања акумулацијом у складу са њеним наменама. 

 Приказ техничког решења бране, акумулације и прибранских објеката, који треба да садржи: 

o технички опис,  

o приказ основних параметара објекатабране и акумулације (макролокација и висинске 

перформансе, могућа врста и тип објеката),  

o просторне и функционалне карактеристике,  

o графичке прилоге: ситуациони план на катастарско-топографској подлози,  

диспозициони плановиса положајем објеката на локацији, приказаним габаритима, 

димензијама, карактеристичним висинским котама, удаљености од суседних парцела 

и суседних објеката, основе, типске пресеке и др.  

3.3 Хидролошка студија 

У оквиру елабората потребно извршити хидролошке анализа реке Рибнице на профилу бране и 

одређивање релевантних хидролошких параметара и то: 

 режим  средњих  вода:  низови  вредности  дневних  протицаја,  криве  трајања  дневних 

протицаја; 

 режим малих вода: вредности протицаја малих вода; 

 режим великих вода: теоријски хидрограми великих вода – вероватноће појаве p0,01%, p0,1%, 

p1%, p2%, p5%, p10%, p20%, p50%,. 

 

4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

За израду пројектне документације користиће се подлоге, које обезбеђује Наручилац: 

 Катастарскипланови простора бране и акумулације 

 Расположиве топографске подлоге, орто-фото снимци простора бране и акумулације 

 Хидрометеоролошки подаци: подаци о осматрањима водостаја и протицаја на хидролошким 

станицама и подаци о падавинама, температури и релативној влажности ваздуха на главним 

метеоролошким и аутоматским станицама РХМЗ Србије  

 Планови одбране од поплава на водотоцима другог реда и планови антиерозионог уређења 

слива  

 Студија унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре, Институт Јарослав Черни 

2016.година. 

 Постојећа расположива релевантна техничка и планска документација, укључивши постојеће 

услове и сагласности надлежних институција 

 Остале подлоге доступне Наручиоцу, а које су од интереса за израду предметног ИДР. 

Осим подлога које обезбеђује Наручилац, за израду предметног ИДР-а ће се користити и подлоге 

које, у оквиру овог Пројектног задатка, треба да обезбеди пројектант: 

 Резултати обиласка и рекогносцирања терена, са аспекта сагледавања услова и ограничења на 

предметном простору 

 Извештај о геолошким условима за изградњу бране и формирање акумулације, који треба да 

сачини пројектант на основу извршене проспекције терена и расположиве геолошке 

документације 
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 Топографски план бране и акумулационог простора у размерипогодној за коришћење у 

предметном ИДР; пројектант има обавезу да изврши наменска геодетска снимања простора 

будуће бране и акумулације; снимање из ваздуха методом даљинске детекције:снимање мулти 

пулсним ласерским скенером са израдом 3D топографског плана, DMT, DSM-а, подразумева 

снимање у растеру 25x25 cm, са тачношћу од 3 – 5 cm за снимљене тачке на  изграђеним 

објектима, односно тачност 7 – 9 cm за снимљене тачке испод вегетације;оријентациона 

површина снимања је 110 ha  

 

5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предметну техничку документацију треба урадити квалитетно и стручно, у складу са савременим 

стручним достигнућима и позитивним прописима који регулишу ову материју.  

Сва наведена документација (погл. Подлоге) као и остала расположива техничка документација, 

подлоге и подаци, неопходни за израду пројектне документације, који су власништво Наручиоца 

ставиће се, на захтев обрађивача пројекта, на располагање и коришћење.  

У току реализације предвиђених радова, пројектант ће имати обавезу да врши консултације са 

представницима Наручиоца путем стручних састанака и презентције решења и других међурезултата.  

Обавеза Пројектанта је да присуствује састанцима и да припрема презентације и радне материјале у 

вези међурезултата пројекта и да их презентује Наручиоцу на његов захтев. 

 

6. ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Достављање техничке документације се врши у 6 примерака у папиру и 10 примерака на медију за 

дигитално складиштење података (оптички, електронски). 

Сва техничка документација мора бити прописно запакована. Начин паковања документације мора 

бити у складу са Правилником. 

Сва техничка документација мора у папирном облику мора бити потписана и печатирана. Сва 

електронска документација (у затвореном формату) мора бити електронски потписана. Сви 

електронски потписани документи морају бити у складу са "Законом о електронском документу, 

електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању " 

Електронски отворени формат пројекта подразумева документе који су рађени у изворном софтверу и 

потребно их је доставити у следећим форматима: 

- текстови (Word); 

- табеле и графикони (МS Еxcel); 

- цртежи (AutoCAD). 

Електронски затворен формат подразумева да сви документи буду достављени у PDF формату. 

По завршетку пројекта сва техничка документација се предаје записнички Наручиоцу. 

 

7.  РОК  ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

Четири месеца од дана закључења уговора. 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку  услуга – 

Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење 

 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр.2А, Нови Београд  11/41 

11 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 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, 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) 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда 

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) 

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 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. 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
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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) 

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. Ако се 

понуђач налази у поступку приватизације, 

уместо наведених уверења прилаже потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. Докази не 

могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

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) 

Изјава (образац VI.5) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) 

Закона), у складу са Законом о  

планирању и изградњи, односно важећу 

лиценцу за израду техничке 

документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје 

министарство надлежно за послове 

грађевинарства и то:  

1. Да поседује важећу лиценцу за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство П010Г1 (пројекти 

грађевинских конструкција за бране и 

акумулације испуњене водом, јаловином 

или пепелом за које је прописано 

техничко осматрање), 

2. Да поседује важећу лиценцу за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство  П010Г3 (хидротехнички 

пројекти за бране и акумулације 

испуњене водом, јаловином или пепелом 

за које је прописано техничко 

осматрање), 

3. Да поседује важећу лиценцу за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство  П071Г3 (хидротехнички 

пројекти за међурегионалне и регионалне 

објекте водоснабдевања и канализације) 

4. Да поседује важећу лиценцу за израду 

техничке документације за објекте за које 

1. Решење министарства надлежног за 

послове грађевинарства о испуњености 

услова за добијање лиценце за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство П010Г1 (пројекти грађевинских 

конструкција за бране и акумулације 

испуњене водом, јаловином или пепелом за 

које је прописано техничко осматрање), 

2. Решење министарства надлежног за 

послове грађевинарства о испуњености 

услова за добијање лиценце за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство П010Г3 (хидротехнички 

пројекти за бране и акумулације испуњене 

водом, јаловином или пепелом за које је 

прописано техничко осматрање), 

3. Решење министарства надлежног за 

послове грађевинарства о испуњености 

услова за добијање лиценце за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство П071Г3 (хидротехнички 

пројекти за међурегионалне и регионалне 

објекте водоснабдевања и канализације), 

 

4. Решење министарства надлежног за 

послове грађевинарства о испуњености 

услова за добијање лиценце за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство П071М2 (пројекти машинских 

инсталација објеката водоснабдевања и 
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одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство П071М2 (пројекти 

машинских инсталација објеката 

водоснабдевања и индустријских вода, 

хидротехнике и хидроенергетике за 

међурегионалне и регионалне објекте 

водоснабдевања и канализације); 

5. Да поседује важећу лиценцу за израду 

техничке документације за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје надлежно 

министарство П080Г3 (хидротехнички 

пројекти за регулационе радове за 

заштиту од великих вода градских 

подручја и руралних површин авећих од 

300 ha) 

индустријских вода, хидротехнике и 

хидроенергетике за међурегионалне и 

регионалне објекте водоснабдевања и 

канализације), 

5. Решење министарства надлежног за 

послове грађевинарства о испуњености 

услова за добијање лиценце за израду 

техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје министарство 

надлежно за послове грађевинарства  

регулационе радове за заштиту од великих 

вода градских  подручја и руралних 

површина већих од 300 ha П080Г3– 

хидротехнички пројекти.  
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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 УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

да има неопходан 

финансијски капацитет, што 

подразумева: 

-   да  у  претходне  три  године  (2015. 

2016. и 2017. године) није пословао са 

губитком; 

-     да је у претходне три године (2015. 

2016.  и  2017.  године)  остварио 

пословни приход, у  износу  од 

најмање 5.500.000,00 динара; 

-   да му у последњих  6 месеци  до 

дана објављивања  јавног  позива  

текући рачуни нису били у блокади 

 

да има неопходан финансијски капацитет - 

доказује се достављањем:  

- биланса успеха, односно исказа о 

понуђачевим укупним приходима за три 

обрачунске године (2015. 2016. и 2017.) са 

мишљењем овлашћеног ревизора. Уместо 

биланса успеха за претходне три обрачунске 

године (2015. 2016. и 2017.) понуђач може 

доставити извештај о бонитету (образац БОН 

ЈН) који садржи сажете билансе успеха за те 

три године И 

- потврдe Народне банке Србије о броју дана 

неликвидности у последњих 6 месеци од 

дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавкиили 

Извештај о бонитету, уколико исти садржи 

податке о блокади за претходних 6 месециод 

дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки; 

2. 

да има неопходан пословни капацитет, 

што подразумева да је у последњих пет 

година (2013. 2014. 2015. 2016. и 2017. 

године) од дана објављивања 

позива за подношење понуда 

израдио: 

1. најмање 2 техничке документације - 

Идејно решење за велике/високе 

бране*), за које грађевинску дозволу 

издаје министарство; под успешним 

извршењем се подразумева 

прибављање локацијских услова од 

надлежног министарства 

2. израдио најмање 2 техничке 

документације 

(Студије/експертизе/генералне 

пројекте) система за заштиту од 

поплава 

3. израдио најмање 2 техничке 

документације 

(Студије/експертизе/генералне 

пројекте) система за наводњавање 

4. израдио најмање 2 техничке 

документације 

(Студије/експертизе/генералне 

пројекте) регионалног система 

водоснабдевања 

 

Један од следећих доказа: 

 
1) Списак изведених истоврсних услуга за 

које се спроводи поступак јавне набавке, у 

претходних пет година (2013. 2014. 2015. 

2016. и 2017. године) са износима, датумима 

и називима наручилаца (Образац VI.6.),  

 

или 

 

2)    потврде инвеститора којом се несумњиво 

доказује  вредност извршене уговорене 

обавезе, као и да је понуђач у потпуности 

реализовао уговор (Образац VI.7.) 
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5. израдио најмање 2 Хидролошке 

Студије у којима су дефинисани 

режими средњих, малих и великих 

вода 

6. израдио, инсталирао и пустио у рад 

најмање 2 референце за наменски 

софтверски систем за управљање 

подацима (сакупљање, аквизицију, 

валидацију, обраду, пренос и 

архивирање) везаних за осматрања 

на сливовима са водопривредним 

објектима 

7. израдио, инсталирао и пустио у рад 

најмање 2 корисничке апликације за 

оперативно управљање 

акумулацијама.  

*) у складу са ICOLD дефиницијом: 

велике/високе бране су оне које су више 

од 15 метара (мерено од најниже тачке 

тенеља до круне бране) и бране висине 

између 10 и 15 метара, које задовољавају 

бар један од следећих услова – дужина у 

круни већа од 500 метара, запремина 

језера већа од 1 милион m3, капацитет 

прелива већи од 2000 m³/s, посебно 

сложени услови темељења) 

 

 

 

 

3. 

да       има       неопходан        технички 

капацитет,  што подразумева: 

да располаже лиценцираним 

програмским пакетима MS Office или 

одговарајући и Autocad или 

одговарајући 

1) уговори или фактуре за лиценциране 

програмске пакете (MS Office или 

одговарајући, Autocad или одговарајући) И 

 

2) пописне листе на дан 31.12.2017. године са 

јасно назначеним позицијама (обавезно 

обележавање маркером, оловком или на 

други начин) опреме тражене конкурсном 

документацијом ИЛИ рачуне/фактуре до 

дана подношења понуда 

 

4. 

да има неопходан кадровски 

капацитет,  што подразумева: 

 да има најмање  3 дипломирана 

грађевинска инжењера са лиценцом 

ИКС број 310, 

 да има најмање  3 дипломирана 

грађевинска инжењера са лиценцом 

ИКС број 313 или 314, 

 да има најмање  2 дипломирана 

грађевинска инжењера са лиценцом 

ИКС број 316, 

1) За сва лица: 

- уговор о раду и образац пријаве на 

обавезно социјално осигурање (уколико је 

лице запослено код понуђача), односно 

- уговор о делу, уговор о обављању  

привремених и повремених послова, уговор 

о 

допунском раду или други уговор који је 

правни основ његовог ангажовања од 

стране 

понуђача (уколико је лице уговорно 

ангажовано код понуђача) 
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 да има најмање  1 дипломираног 

инжењер машинства са лиценцом ИКС 

број 332 

 да има најмање  1 дипломираног 

инжењер геодезије са лиценцом ИКС 

број 372, 

 да има најмање  1 дипломираног 

инжењер шумарства са лиценцом ИКС 

број 375, 

 да има најмање  1 дипломираног 

инжењер геологије са лиценцом ИКС 

број 491, 

 да има најмање  1 дипломираног 

инжењер геологије са лиценцом ИКС 

број 492 i  

 да има најмање  1 дипломираног 

инжењер геологије са лиценцом ИКС 

број 493 

2) За носице важећих личних лиценци: 

– тражене лиценце са потврдом о важењу 

исте, издате од стране Инжењерске коморе 

Србије 

  

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. 4. и 5. и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 

бројем 1.  2. 3. и 4. понуђач доказује достављањем доказа наведених у делу табеларног приказа 

„НАЧИН ДОКАЗИВАЊА“. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. А доказ о испуњености услова 

из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају 

понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, наведене у табеларном приказу обавезних услова. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 

случају сваки понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености обавезних и додатних услова 

за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних и додатних 

услова. 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 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 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, не 

морају да доставе доказ из члана  75. став 1. тачка 1), односно Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Лице које је уписано у регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама 

није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.  

тачка 1) до 4) Закона. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 

су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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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 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 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. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење услуге.  

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, 

и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 

ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку  услуга – 

Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење 

 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр.2А, Нови Београд  19/41 

19 

 

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) VI.1. Образац понуде; 

2) VI.2. Образац структуре понуђене цене; 

3) VI.3. Образац трошкова припреме понуде; 

4) VI.4. Образац изјаве о независној понуди; 

5) VI.5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

6) VI.6. Списак изведених услуга; 

7) VI.7. Образац потврде о изведеним услугима. 
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V1.1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА  

брoj ____________од_________2018.године 

за јавну набавку - Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану 

Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН број 123/2018) 

 

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.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

Напомена: табелу „Подаци о подизвођачу“попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

У случају да је подизвођач уписан у Регистар понуђача, у складу са Правилником о садржини 

Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни. 
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5.   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

 

Напомена: табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. У случају да је подизвођач 

уписан у Регистар понуђача, уписати интернет страницу на којој су подаци јавно допступни 
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6.  ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Израда пројектно техничке документације за вишенаменску 

акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење, ЈН број 123/2018, 

 

7.        ЦЕНА: 

 

______________________ динара без ПДВ-а 

 

 ___________________ динара са ПДВ-ом 

 

8.        РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

 

 

_______________________ дана  

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

 

9.        РОК ИЗВРШЕЊАУСЛУГА: 

 

 

______________________________ 

(не дуже од четири месеца од дана закључења уговора) 

 

 

 

  

 

 

Датум                              ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

              (својеручни потпис) 

 

 

               ______________________________ 

               име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

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

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VI.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р.б. Активност 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена 

(без ПДВ) 

Јед. цена 

(са ПДВ ом) 

 

 

 

 

1. 

Извршење наменских геодетских 

снимања простора будуће бране и 

акумулације (снимање из ваздуха 

методом даљинске детекције; 

снимање мулти пулсним ласерским 

скенером; оријентациона површина 

снимања је 110 ha. Израда 3D 

топографског плана, DMT, DSM-а, 

подразумева снимање у растеру 25x25 

cm, са тачношћу од 3 – 5 cm за 

снимљене тачке на  изграђеним 

објектима, односно тачност 7 – 9 cm 

за снимљене тачке испод вегетације. паушал    

 

2. 

Израда главне свеске Идејног решења 

према опису и садржају из Пројектног 

задатка паушал    

 

3. 

Израда Идејног решења према опису 

и садржају из Пројектног задатка 
паушал    

 

4. 

Израда Хидролошке студије према 

опису и садржају из Пројектног 

задатка паушал    

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а     

      

 ПДВ     

 УКУПНО са ПДВ     

Напомена: у складу са ICOLD дефиницијом: велике/високе бране су оне које су више од 15 метара (мерено од 

најниже тачке тенеља до круне бране) и бране висине између 10 и 15 метара, које задовољавају бар један од 

следећих услова – дужина у круни већа од 500 метара, запремина језера већа од 1 милион m3, капацитет 

прелива већи од 2000 m³/s, посебно сложени услови темељења) 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију услуга; 

 у колони 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваку позицију услуга. 

 

                     Датум                                         ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

              (својеручни потпис) 

 

               _____________________________ 

            име и презиме штампаним словима 
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VI.3.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 
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VI.4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15), ____________________________________________________, даје  

                                                      (назив понуђача) 

 

 

  

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке  - Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану 

Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН број 123/2018), поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 закона 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) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI.5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_________________________________________________________________________(нав

ести назив понуђача) у поступку јавне набавке - Израда пројектно техничке документације за 

вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН број 123/2018), 

поштовао је 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. 

 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI.6.  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ УСЛУГА  

У поступку јавне набавке - Израда пројектно техничке документације за вишенаменску 

акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН број 123/2018),                

___________________________________________________________ 

(Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

Ред.

бр. 
Наручилац 

Назив референтних 

услуга 

Уговорена 

вредност услуга 

Лице за 

контакт  

и број 

телефона 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

     

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 
Напомена:   Попунити образац, оверити и приложити у склопу обавезне документације и по потреби 

копирати у потребном броју примерака (Понуђач може да достави сопствени списак са 

подацима садржаним у овом обрасцу) 
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 VI.7.  ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ УСЛУГАМА  

Назив наручиоца/инвеститора: 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 

ПОТВРДА 

 

Овим потврђујемо да нам је  _________________________________________________________ 

                                             (Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

у реализовао уговор и то: 

 

Ред. 

Бр. 

Врста услуга 

(предмет уговора) 

Фактурисана 

вредност 

услуга  

Број и датум 

уговора 
Лице за контакт и 

телефон. број 

1 

 

 

 

   

2 

 

 

 

   

3 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

   

 

5 

    

 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________ 

ради учешћа у поступку јавне набавке - Израда пројектно техничке документације за вишенаменску 

акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН број 123/2018), и у друге сврхе 

се не може користити. 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује: 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 
Напомена: Овај образац по потреби копирати у довољном броју примерака. Уместо овог обрасца може се 

доставити посебна потврда Наручиоца (Инвеститора) која треба да садржи све елементе из 

овог обрасца. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

о јавној набавци услуга - Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и 

брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење (ЈН број 123/2018) 

 

закључен између: 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, матични 

број:17117106, ПИБ: 100283824, текући рачун: 200-2402180102045-07, које заступа директор Горан 

Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац) 

(Напомена: уколико се подноси заједничка понуда, као уговорне стране на страни Извршиоца 

се уписују сви чланови групе понуђача) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке - Израда пројектно техничке 

документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење 

(ЈН број 123/2018); 

- да је Извршилац доставио понуду број _______, (заведену код Наручиоца под бр. ________ 

од _________године) са структуром понуђене цене (даље: предмер и предрачун услуга), која одговара 

свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким 

спецификацијама; 

- да је Наручилац уговор о јавној набавци услуга који су предмет овог уговора доделио 

Извршиоцу на основу одлуке бр. ___________ од ______________, која је објављена на Порталу 

јавних набавки дана ____________ (попуњава Наручилац); 

- да Извршилац ангажује  подизвођаче за следеће услуге (укупно највише до50% од уговорених 

услуга): 

1. ______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

бр. _______________, ПИБ:________________ , за услуге: 
_____________________________________________________________________ ; 
 

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

(попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством које се налази на 

крају модела уговора) 

- да су средства за јавну набавку предвиђена су Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 

2018. годину (сагласност Владе објављена у „Службеном гласнику РС“, број 18/18), одељак 8. 

Планиране набавке, табела 8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга 

за обављање делатности – позиција 48 – Пројекти и студије и Планом јавних набавки ЈВП 

„Србијаводе“ за 2018. годину, редни бр. 1.2.16.  
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I Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора су услуге - Израда пројектно техничке документације за вишенаменску 

акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење. 

Извршилац се обавезује да услуге из става 1. овог члана изведе у свему према понуди 

Извршиоца број _______ (заведеној код Наручиоца под бр. _____ од ___________ године), предмером 

и предрачуном услуга и пројектним задатком, који су саставни део овог уговора. 

  

II Цена 

Члан 2. 
Цена за извршење услуга из члана 1. овог уговора износи _________________ динара без 

ПДВ-а, у свему према понуди Извршиоца и јединичним ценама из предмера и предрачуна услуга, 

односно са урачунатим ПДВ-ом укупно _______________ динара. 

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

мењати. 

  

III   Начин и услови плаћања 

Члан 3. 

Исплата ће се вршити према стварно извршеним услугама и пословима из понуде, а на основу 

испостављених и оверених месечних и окончане ситуације за уговорене и извршене услуге.  

Привремене и окончане ситуације се испостављају на основу израђених делова техничке 

документације, уговорене израде и уговорених цена. Израђени делови техничке документације 

саставни су део привремене ситуације.  

Извршилац је дужан да се придржава динамике извршења услуга и испостави ситуацију за 

извршене услуге најкасније до 25. у месецу за текући месец. 

 Исплата за извршене услуге и послове вршиће се на текући рачун Извршиоца број: 

__________________________________ банка_______________________. 

 

Члан 4. 

Извршилац доставља Наручиоцу потписани извештај у 3 примерка о реализованим услугама. 

 Наручилац има право да, након пријема извештаја, достави Извршиоцу примедбе у писаном 

облику или достављени извештај прихвати и одобри у писаном облику. 

По прихваћеном извештају, Извршилац доставља Наручиоцу фактуру односно привремену 

ситуацију за део услуге који је реализовао.  

 Исплату услуга Наручилац ће вршити у року до 45 дана од дана пријема фактуре, односно 

привремене ситуације за сваки прихваћени и оверени извештај, од стране овлашћеног представника 

Наручиоца. 

 Извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед извршених активности и оквирни 

преглед преосталих активности до краја извршења уговора. 

 

Члан 5. 

Након извршења услуга израде предметне документације утврђене уговором, Извршилац 

доставља Наручиоцу Коначни извештај. 

 Наручилац има право да достави примедбе у писаном облику Извршиоцу или да достављени 

Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику. 

 Извршилац је дужан да поступи по писаним примедбама Наручиоца у року који у зависности 

од обима примедби одређује Наручилац у тексту примедби. 

 Уколико Извршилац у року који одреди Наручилац не поступи по примедбама из 

неоправданих разлога Наручилац има право да наплати средство обезбеђења дато на има доброг 

извршења посла или да једнострано раскине уговор. 

 О немогућности поступања по примедбама Наручиоца у датом року, Извршилац обавештава 

Наручиоца у писаном облику најдуже у року од три дана од дана пријема примедби Наручиоца и даје 

детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је 

одредио Наручилац ће се сматрати неоправданим. 

 Након усвајања Коначног извештаја Наручилац ће извршити исплату Извршиоцу у року од 45 

(четрдесетпет) дана од дана пријема фактуре, односно окончане ситуације. 
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Члан 6. 

Извршилац је дужан да на дан закључења уговора, преда наручиоцу средство финансијског 

обезбеђења и то: бланко сопствену меницу за извршење уговорене обавезе, менично овлашћење да се 

меница може наплатити, фотокопију 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 извршење уговорене обавезе у случају да Извршилац 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. 

Наручилац ће вратити нереализовану меницу у року од 30 дана од дана извршења свих 

уговорених обавеза  

 

IV Међусобна права и обавезе 

 

Члан 7. 
 Извршилац се обавезује да нарочито: 

1) предложи главног пројектанта и именује одговорне пројектанте у изради техничке 

документације и о томе писмено обавести Наручиоца у року од 5 дана од дана потписивања 

уговора; 

2) техничку документацију из члана 2. овог уговора изради према Пројектном задатку 

Наручиоца и понуди Извршиоца, поштујући важеће прописе, техничке нормативе, стандарде 

и правила струке; 

3) благовремено укаже Наручиоцу на све евентуалне недостатке у Пројектном задатку, као и на 

друге околности које је знао или је морао знати, а које могу бити од значаја за предметну 

техничку документацију и касније извођење радова по њој 

4) измене Пројектног задатка врши само уз претходну писмену сагласност Наручиоца; 

5) извештава Наручиоца писаним путем о току реализације Пројекта кроз извештаје и/или 

презентације на захтев Наручиоца; 

6) на захтев Наручиоца омогући контролу и увид у делове, или техничку документацију у 

целини; 

7) поступи по оправданим примедбама Наручиоца и надлежног органа који издаје локацијске 

услове, односно да у израђеној техничкој документацији изврши исправке, односно уради 

допуне о свом трошку; 

8) да сагласно прописима и правилима струке провери правилност техничких решења и 

рачунских радњи у техничкој документацији коју је израдио и да исте овери; 

9) техничку документацију преда Наручиоцу у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката, („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и у складу са 

Пројектним задатком; 

10) техничку документацију изради и преда у уговореном року. 

 

 

Члан 8. 
 Наручилац се обавезује да: 

1) у року од пет дана од дана потписивања уговора, Извршилац писмено обавести о лицу 

овлашћеном за праћење извршења услуга по овом уговору; 

2) уведе Извршиoцa у посао, што подразумева да му стави на располагање податке потребне за 

израду теничке документације која је предмет овог уговора, односно да му преда 

расположиву документацију. Увођење у посао се констатује посебним записником који 

потписују овлашћени представници обе уговорне стране; 

3) да Извршилац благовремено истакне примедбе и предлоге; 

4) да Извршиoцu изврши плаћање у складу са чланом 3. овог уговора; 

5) да по уредном завршетку документацју прими путем записника. 
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V Рок за извршење услуга 

Члан 9. 
 Рок за извршење уговорених услуга је ________(накјасније четири месеца од дана закључења 

уговора). 

 

Члан 10. 

У случају непредвиђених догађаја који су ван контроле Наручиоца и Извршиоца, који 

спречавају било коју уговорну страну да изврши своје обавезе по овом уговору и који се у време 

закључења уговора нису могле предвидети: промењене околности која није последица пропуста 

Извршиоца - више силе (лоши климатски услови, велике кише и снег које узрокују расквашеност 

терена и/или високи водостај река), обезбеђивање свих подлога и података, измене пројектно-

техничке документације по одобрењу Наручиоца, немогућности да се обезбеде финансијска средства 

за плаћање у року или неиспуњења обавеза Наручиоца у достављању података), извршавање 

уговорених обавеза ће се прекинути за време за које траје немогућност извршења уговорних обавеза 

услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга уговорна страна о томе обавештена 

у року од 3 дана од дана сазнања за околности које утичу на прекид уговореног рока. 

 Време за које су трајале околности које су узроковале прекид у извршењу услуга 

(немогућност извршења уговорних обавеза услед наступања непредвиђених догађаја) не урачунава 

се у уговорени рок. 

 Рок за извршавање услуге наставља да тече пошто престану разлози за застој у пружању 

услуга, што уговорне стране констатују записнички.  

  

Члан 11. 

 Извршилац може писменим путем затражити од Наручиоца сагласност за промену 

пројектанта  уз навођење разлога и околности за  насталу промену. 

 Наручилац је дужан да се у року од пет дана од пријема писменог захтева Извршиоца изјасни 

да ли је сагласан са променом, а уколико се Наручилац у наведеном року не изјасни сматраће се да је 

сагласан са захтеваном променом. 

  Уколико се Наручилац у року из става 2. овог члана изјасни да није сагласан са променом 

пројектанта, уговор се може раскинути и Наручилац има право наплате достављене менице у висини 

до 10% од вредности пројекта.  

 

Члан 12. 

 Наручилац је обавезан да по писменом позиву Извршиоца прегледа урађени пројекат и да га у 

року од пет дана, обавести о евентуалним недостацима. 

 Извршилац је дужан да у року од десет дана поступи по свим писменим примедбама 

Наручиоца, и изврши тражене исправке или допуне, односно да отклони евентуалне недостатке 

израђеног пројекта, а о извршеним и усаглашеним исправкама уговорне стране ће сачинити 

Записник. 

 Пријем израђене пројектно теничке документације врши се, потписивањем записника о 

примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца, чиме се стичу услови за 

израду коначног обрачуна и наплату окончане ситуације. 

Ако Извршилац не изради техничку документацију, односно њене делове по уговореном 

пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према резултатима сопственог 

проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даље израде 

техничке документације, односно њеног дела, односно да захтева испуњење уговорних обавеза. 

 

VI Уговорна казна 

Члан 13. 

 Ако Извршилац не изврши уговорене услуге у року предвиђеном уговором, својом кривицом, 

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 

промила од вредности уговореног пројекта, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може 

прећи 5% од вредности уговорених услуга. 

 Уколико због кашњења Извршиоца са извршењем услуга Наручилац трпи штету у већем 

износу од висине уговорне казне, Наручилац има право да тражи накнаду штете од Извршиоца у 

висини која надмашује износ уговорне казне. 
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Висину уговорне казне уговорне стране ће утврдити коначним обрачуном. 

 

VIII     Раскид уговора  

Члан 14. 

 Наручилац може једнострано да раскине овај уговор уколико Извршилац неоправдано касни 

са извршењемуслуга у односу на уговорени рок (дуже од 15 календарских дана), уколико ангажује 

подизвођача супротно условима из конкурсне документације, ако Извршилац не изводи услуге у 

складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извршењемуслуга и 

уколико извршени услуги не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету 

наведеном у понуди Извршиоца, а Извршилац није поступио по примедбама стручног надзора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају недостатка средстава за његову 

реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих услуга чије извршење је било предмет 

овог уговора, заједничка комисија коју утврде Наручилац и Извршилац ће сачинити записник о до 

тада стварно изведеним услугима и њиховој вредности у складу са овим уговором.  

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 

уговорној страни, са раскидним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. 

У случају раскида овог говора, Извршилац је дужан да изведене услуге обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

 У случају једностраног раскида уговора од стране Изворшиоца без кривице Наручиоца, 

Наручилац има право да за предметне услуге ангажује другог извођача и активира средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у целости. 

 Извршилац је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља 

разлику између цене предметних услуга по овом уговору и цене услуга новог извршиоца за те услуге. 

 

IX Завршне одредбе 

Члан 15. 
 Саставни део овог уговора чине: 

- Понуда Извршиоца бр. _________ од _________2018. године; 

- Пројектни задатак; 

- Структура цене. 

  

Члан 16. 

 На сва питања која нису посебно уређена овим уговором примениће се прописи којима се 

уређује планирање и изградња објеката и други позитивни прописи. 

 Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, 

решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће решити стварно надлежан (Привредни) 

суд у Београду. 

  

Члан 17. 

 Овај уговор сачињен је у четири  (4) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 

два примерка. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИЛАЦ 

Д и р е к т о р 

 

 

 Д и р е к т о р 

   

Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.                                                                         
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НАПОМЕНА: 
Модел уговора представља уговор по приступу и представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са 

моделом уговора. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 

је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у почетном делу модела уговора (где се наводе уговорне 

стране, односно подаци о Извршиоцу) треба унети податке о свим члановима групе понуђача (назив, седиште, 

ПИБ, матични број и број текућег рачуна код банке, законски заступник), на за то предвиђеним слободним 

линијама. Дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више 

примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку приложену страницу модела уговора сви 

чланови групе понуђача оверавају печатом и потписују. 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних 

одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин 

као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу) 
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VIII 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, Булевар 

уметности 2 А, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Израда 

пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци 

Рибници - Идејно решење, ЈН бр. 123/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.08.2018. 

године до 10,00 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 обавезно садржи следеће: 

-  Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.1.);  

-  Образац структуре цене (предмер), попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.2.);  

-  Образац изјаве о независној понуди,попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.4.);  

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.5.);  

- доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке који 

су наведени у табеларном приказу у конкурснoj документацији; 

- Модел уговора, попуњен у складу са понудом, потписан и печатом оверен чиме се потврђује 

да је понуђач сагласан са предлогом модела уговора (образац VII);  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача.  

Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију и пропуст у том смислу 

представљаће ризик за понуђача који може довести до одбијања његове понуде. 

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђено 

конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише и овери. 

 

3. Понуда са варијантама није дозвољена. 
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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, потписан и 

печатиран од стране овлашћеног лица понуђача укоме 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, Булевар уметности 2 А, 11070 Нови Београд, са назнаком: 

 „Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Израда 

пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци 

Рибници - Идејно решење, ЈН бр. 123/2018 - 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. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде (Образац VI.1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. Понуда са подизвођачем 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  

а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив, седиште и адресу подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7.  Заједничка понуда 
 Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да сеопредели да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатомоверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одредиједног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 

оверавати обрасце датеу конкурсној документацији, изузев Изјаве понуђача о испуњавању услова за 
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учешће у поступку јавне набавке,Изјаве о независној понуди и Изјаве опоштовању обавеза из члана 

75. став 2. Закона, које морају бити потписане иоверене печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача. У случају да сепонуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

овераваобрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведенотреба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и преманаручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни деозаједничке понуде сагласно члaну 81. Закона. 

 

8. Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  

Плаћање ће се вршити на основу испостављене привремених и окончане ситуације, 

потписаним и овереним од стране стручног надзора, сачињених према извршеним услугима, 

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. 
 

9. 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. 

 

10.  Цена и начин на који мора бити 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 услуга у понуди треба да назначи и јединачне цене услуга у  

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

вредности услуга 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 услуга су фиксне и  не могу се 

мењати. 

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

чланом 92. Закона.  

 

11.   Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 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. 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање  

укључујући и њихове подизвођаче 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

 

13. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно 

појединих њених делова  

 Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у ЈВП „Србијаводе“ 

Београд,  Булевар уметности 2 А, 11070 Нови Београд.   
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Контакт особа: Светлана Бачевић, дипл.грађ.инж, email: svetlana.bacevic@srbijavode.rs 

 

14. 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 7,30 h до 15.30 h. 

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

набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд,  

Булевар уметности 2 А, 11070 Нови Београд, 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. 

 

15. 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. 

 

16.  Коришћење патента 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.  
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17.   Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о 

уплати таксе из члана 156. Закона 

 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 илипутем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радновреме наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

 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;  
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   (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 123/2018; 

   (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 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  

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

 


