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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 Ор. 5/127-2018 од  12.07.2018. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку Ор. 5/127/1-2018 од 12.07.2018. године, припремљена је 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

   

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 5/127-2018) су радови - Пошумљавање еродираних 

површина на сливу Млаве и Пека. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

 45111230-9 Радови на стабилизацији терена, 77211600-8 Сађење дрвећа, 03451100-7 

Саднице. 

 Ознака из класификације делатности: Сектор А 02.10 Гајење шума и остале шумарске 

делатности. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

  У поступку јавне набавке радова - Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и 

Пека, понуђач је у дужан да изведе радове према следећим захтевима: 

 

1. Врста радова:  
- припрема терена за садњу,  

- садња и 

- нега пошумљених површина. 
 

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

 Предметни 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 Пројекта 

уређења ерозионих и бујичних подручја у Србији.  

 

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 радова и садница. 

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 30.11.2018. године. 

 

5. Место извршења радова: 

Слив Млаве и Пека. 

 
6. Гаранција  

 Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова. Гарантни рок не може бити краћи 

од 24 месеци. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 Пројекат уређења ерозионих и бујичних подручја у Србији и техничка документација и 

планови израђени у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област 

из које је предмет јавне набавке. 

  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Значај пошумљавања 

(избор врста, техника пошумљавања, припрема терена, садња, нега, 

успешност пошумљавања и др.) 

У в о д  

 Основни фактор деградације земљишта у свету је водна ерозија која угрожава 56% светског 

фонда обрадивог земљишта. Својим штетним деловањем, водна ерозија је већ уништила и искључила из 

пољопривредне производње 430 милиона хектара, односно 30% тренутно укупно расположивих 

површина намењених пољопривреди у свету, а сваке године их смањује у просеку за око 6 милиона 

хектара. 

 Савремени процеси водне ерозије су антропогеног порекла, јер је човек својим несавесним и 

нерационалним коришћењем шумског покривача и пољопривредног земљишта изазвао убрзане процесе 

водне и еолске ерозије. 

 Код нас, водна ерозија угрожава око 90% територије Србије. Основни разлог је уклањање 

шумског покривача који је најбоља заштита земљишта било од водне или еолске ерозије. Посебно су 

угрожена земљишта брдско - планинских подручја. 

 Од укупне површине Србије (88361 км
2
), 76354 км

2
 (86%) је угрожено процесима водне ерозије 

различитог интензитета и са којих се сваке године продукује 32,35 милиона м
3
 наноса. 

 Ерозиони губици, то јест губитак земљишта, као последица јачине ерозионих процеса и 

њихов транспорт су у ствари трајни губитак земљишта, јер се део продукованог наноса, трајно 

односи из сливова и завршава у основним реципијентима Црно море и Медитеран. Та количина је 

увек мања од ерозионих губитака, јер се један део наноса задржава у сливовима у којима се и формира. 

 Као последица интензивних ерозионих процеса појављују се бујични водотоци, нагли 

надоласци кашасте масе, воде оптерећене наносом ерозионог порекла, изузетно разорне снаге. 

 

Значај вегетације у заштити земљишта од ерозије 

 Једна од важнијих функција шума је антиерозиона улога. То је резултат карактеристика 

шуме и шумског земљишта да регулише отицање, тј. да најпре упију, а затим привремено или трајно 

задрже знатне количине воде и тако смање или потпуно елиминишу нагла поплавна, отицања која и 

доводе до процеса ерозије. 

 Постојање шушња код шумских земљишта има пресудну улогу у површинској заштити 

земљишта од ерозије. Из ових разлога, шумска вегетација је један од најефикаснијих типова биљног 

покривача у заштити земљишта од водне ерозије. 

 Пошумљавања имају два основна циља, а то су формирање економске или заштитне шуме, 

при чему се првенствено мисли на заштиту земљишта од ерозије. 

 Заштитна улога вегетације се састоји у покривању земљишта надземним деловима који 

непосредно примају на себе удар кишних капи, као иницијалну фазу плувијалне ерозије. 

Регулисањем ерозије кишних капи (splash erosion), регулише се и плувијална ерозија земљишта, а што 

је још важније ерозиони процеси се  заустављају у самом зачетку, чиме је спречено развијање 

следећих ерозионих фаза са значајним штетним последицама по земљиште. 

 Због тога заштита земљишта од ерозије треба да отпочне са заштитом земљишта од ерозионих 

кишних капи. Ову заштиту најпре пружа добар вишеспратни вегетацијски покривач. Круне стабала 

прихватају највећи део енергије кишних капи, а приземни покривач физички штити земљиште од 

откидања земљишних честица ударом кишних капи, које нису задржане крунама стабала. 
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Избор врста за пошумљавање 

 Приликом избора врста дрвећа за пошумљавање, односно њиховог садног материјала, 

важно је, да оно по свом пореклу и биоеколошким својствима одговарају станишту, јер од тога у 

великој мери зависи успех пошумљавања. 

 Правилан избор врста условљен је типом станишта на коме се налази терен одређен за 

пошумљавање. Избор врста треба да се заснива на интегралним истраживањима, посебно оним која се 

односе на рецентне процесе прогресивних и регресивних сукцесија појединих шумских асоцијација. 

 Међутим, на голетима без јасних трагова претходне вегетације, од посебне је важности да се за 

дату локацију одреди која је биљна заједница ту била пре него што је почела деградација састојина и 

земљишта, као и докле и у ком правцу се одвијала регресивна сукцесија. 

 Избор шумских врста за пошумљавање еродираних површина се заснива на њиховим 

особинама и то: адаптибилности земљишним и климатским условима, морфолошким карактеристикама 

и економској вредности. Посебна вредност врста је да произведе шушањ. 

Карактеристике које треба да има одабрана врста: 

• добро преживљавање и брз пораст у сиромашним условима 

• способност да производи велику количину шушња, 

• јак и  разгранат коренов систем  са особином развијања значајне масе 

фибриозних коренчића, 

• лака садња и лако одржавање, 

• способност да формира густу круну, да задржава лишће у току године или 

бар у току кишне сезоне, 

• отпорност на инсекте, болести и брст дивљачи, стоке и слично, 

• побољшање земљишта азотофиксационом функцијом 

• економска вредност. 

 Наведене одлике су, углавном, одлике пионирских врста, које се и користе у пошумљавању 

еродираних површина. При избору ових врста треба најпре разматрати аутохтоне, па тек онда неке 

егзоте или интродуковане врсте. Аутохтоне пионирске врсте треба да имају предност, јер се боље 

прилагођавају тешким условима еродираних станишта. У поређењу четинара и лишћара, четинари 

имају предност јер су по правилу мање захтевни у погледу припреме места садње, мање захтеве имају у 

погледу хранива у односу на лишћаре и много су толерантнији према травној конкуренцији. 

Посебно је значајно што су скоро сви четинари са четинама преко целе године, па су и својеврсна 

заштита земљишта од касних јесењих и раних пролећних пљускова. 

 

Најчешће коришћене врсте за антиерозионо пошумљавање 

 У пошумљавању еродираних површина, код нас, користи се мали број врста. Најбоље 

резултате су показали, па се зато и најчешће користе, Pinus nigra, Pinus silvestris, Pinus excelsa  од 

лишћара се практично једино користи Robinia pseudoakacia. 

 Међутим, постоје и друге врсте које је могуће користити за пошумљавање еродираних 

терена, па се избор таквих врста и прилаже. 

Четинари: 

Juniperus communis- клека, вења, боровица: четинар широког ареала, распрострањен на целој 

северној хемисфери. Расте споро и достиже висину и до 10 метара, али је најчешће висок жбун. 

Достиже надморске висине, чак и до 1600 м. Корен има велику моћ прилагођавања земљишним 

условима. Успева на веома сиромашним земљиштима. Припада пионирским врстама. Добар је за 

везивање пескова. 

Pinus mugo - кривуљ, клековина: настањује високе планине до 2600 метара, где формира шуме 

заштитног карактера. У Србији га има на Сувој планини на Проклетијама и на Косову и Метохији. 

Јавља се на кречњацима и на силикатним стенама, одговарају му сувља станишта. У зависности од 

станишта, јавља се у више форми. Јавља се као ниско или средње дрво, а у тежим стаништима је жбун. 

Успешно везује сипаре, усове и лавине чак и на веома стрмим нагибима. Због ове особине је од 

посебног антиерозионог значаја планинских предела. 

Лишћари: 

Acer negundo - пајавац: расте до 20 метара висине, има јаку изданачку снагу и добро се подмлађује 

како из семена тако и из изданака. Тражи доста светла и влажна земљишта. Може се користити у 

нижим пределима за пошумљавање заплава преграда при уређењу ерозионих подручја. 
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Alnus inkana - бела (сива) јова: дрво је мање висине од црне јове. Крошња је јајасте форме и веома 

лисната, захтева мање светлости од црне јове. Обично се јавља у горњим деловима водотока на 

висинама од 500 - 1300 метара надморске висине на порозном и аерисаном земљишту. Развија 

плитак јако разгранат коренов систем, што је поред изданачке снаге, чини погодном за везивање 

обала брдско-планинских бујичних токова. 

Ailandus glandulosa - кисело дрво, пајасен: достиже висину од 25 метара. Обилно се размножава, како 

вегетативно тако и генеративно. У погледу климе сличан је са виновом лозом. Има моћан али плитак 

коренов систем, па успева на неплодном, каменитом и песжовитом земљишту. Подноси добро сушу 

али слабо мразеве. Расте веома брзо. Са великим успехом се користи за пошумљавање јаруга и 

вододерина. Још за време Јосифа Панчића се користио за пошумљавање голети Србије. Добро се 

показала при рекултивацији јаловишта. Позната пионирска врста. 

Corulus colurna - мечја леска, диволеска: висине је до 23 метра и до 1 метар прсног пречника. Расте до 

1200 метара надморске висине, претежно на кречњаку, а  природно се јавља у храстовим и 

буковим шумама источне Србије. Расте на тешким теренима са недовољно земљишне и ваздушне 

влаге. Формира заштитне шуме. 

Morus alba - бели дуд: већином високо дрво 15-18 метара, и до 1 метар дебљине, може да достигне 

старост и до 250 година. Доста брзо расте и подноси сува земљишта. Успева на песковима, где 

подноси засипање и до 2/3 висине, дајући из стабла секундарно корење. Користи се у пошумљавању 

слатина. Значајан је за одржавање биодиверзитета у брдско - планинским подручјима. Бели дуд је заједно 

са багремом и киселим дрветом био препоручиван и коришћен за пошумљавање голети још у време 

Јосифа Панчића. 

Populus x euroamericana - евроамеричке тополе: обухватају велики број хибрида са веома добрим 

својствима: брз раст. пунодрвност и успевају на разним стаништима. Користе се за подизање 

економских плантажа на речним алувијалним теренима. Успева на песковитим подлогама уколико је 

подземна вода на 2-3 метра дубине. Користи се за везивање пескова и у форландима за заштиту обала и 

насипа. Од значајнијих хибрида који се користе код нас у пошумљавању, могу се навести: Рори1из 

го&и&а - робусна топола, Рори1иs serotina- серотина , касна топола, Рори1из nigra - црна топола, 

Рори1из tremula - јасика трепетљика, и друге. 

Salix alba - бела врба: порасте као високо дрво од 25 - 30 метара, са прсним пречником до 1 метра и 

светлом широком крошњом. Бела врба је хелиофита која се јавља у речним долинама, поплавним 

подручјима на алувијалним земљиштима и иде до 900 метара надморске висине. Подноси плављење при 

чему се на стаблу јавља адвентивно корење. Користи се за пошумљавање заплава код 

антиерозионих преграда и алувиона бујичних токова. Веома је цењена због масовног коришћења у 

изради плетера и других антиерозионих, биотехничких објеката. 

Salix caprea - ива: расте као ниско дрво до 12 метара висине, али веома често се јавља у облику жбуња. 

Формира густу крошњу и насељава брдска и планинска подручја, сечине и пожаришта па је позната као 

пионирска врста. Хелиофита која расте на важнијим, али и веома сувим стаништима. 

Salix purpurea- ракита: расте као жбун до 5 метара, ређе као дрво. Јавља се крај река и потока на грубом 

шљунковито песковитом наносу. Има све карактеристике пионирске врсте. Веома је отпорна на 

климатске и едафске екстреме. Не бира много земљишта, али најбоље успева на свежим хумузним 

песковима и на влажним земљиштима. Коренов систем је обилно разгранат и жиличаст. Ова врба има 

слаб прираст, али је веома погодна за везивање наноса и учвршћивање речних обала као и пескова. 

 

Техника пошумљавања 

 Пошумљавање, чак и најтежих терена, састоји се из четири основне фазе рада. Свака фаза за 

себе представља засебну техничко - технолошку целину и може се изводити и самостално, али се 

најчешће ипак, изводе у континуитету и тада представљају јединствен процес пошумљавања. Те фазе 

су: 

1.            крчење и припрема терена 

1. припрема и обрада места за садњу 

2. садња 

3. неговање и заштита пошумљених површина 

 

 При подизању заштитних шума, односно пошумљавању у циљу заштите земљишта од ерозије и 

пошумљавању голети, треба имати у виду и друге активности, које се морају планирати и спроводити 

истовремено или по завршеном пошумљавању Овде се, пре свега мисли, на потребу израде путева, 
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који олакшавају приступ површинама за пошумљавање и уједно олакшавају спровођење узгојних мера 

и мера неге и заштипге пошумљених површина. 

 Израда путева непосредно поскупљује радове на пошумљавању али дугорочно гледано је 

исправно и економски оправдано. 

 Пошумљене голети и ерозијом угрожене површине, већ после 5-10 година имају потребе за 

проредама и применом узгојних мера, које омогућавају да се од новонасталих заштитних састојина 

добију и одређени економски ефекти у дрвету. 

 

Крчење и припрема терена 

 

 Крчење и припрема терена за пошумљавање, чине прву фазу у пошумљавању терена и 

обухвата уклањање свих препрека за планирани начин пошумљавања. Ово је важна фаза од које зависи 

и почетни успех пошумљавања и будући развој шумске културе. 

 Ова фаза подразумева уклањање остатака надземне вегетације, жбуња, пањева, камених и 

других препрека, који су сметња за реализацију друге фазе на пошумљавању. 

 Површина која се третира оваквом припремом зависи од изабраног начина пошумљавања. 

Може бити на читавој површини или само у појасевима, контурним линијама где се планира 

пошумљавање, или селективна од места до места, али у сваком случају обавезна фаза. 

Припрема и обрада места за садњу 

 Припрема и обрада земљишта на изабраном месту за садњу, представља другу фазу рада у 

процесу пошумљавања. Након крчења, изабрана места за садњу се додатно чисте од траве и другог 

приземног растиња које није уклоњено у првој фази рада и обрађују ручно или механизовано. 

 Овом фазом рад на пошумљавању, стварају се повољни услови за раст и развој садница, а 

уједно и олакшава извођење садње. Обрадом земљишта се побољшавају услови водног, ваздушног 

и топлотног режима земљишта на коме се садња изводи, а уклањањем корова и других непожељних 

биљака, уклања се конкуренција у коришћењу расположивих хранива и воде на месту садње. 

  Начин припреме непосредног места за садњу зависи од природних услова и намене 

пошумљавања односно од изабране врсте садница. Најпознатији и често примењени начини припрема 

места за садњу: Појединачна места за садњу или «крпе», ручна припрема «ћелија» за садњу по М. 

Дражићу, ручно копање јама за садњу, машинско копање јама, Израда тераса ( контурне терасе, 

контурни појасеви, градони, рустикалне преграде, фашине, плетери и др.) 

Садња 

           Садња   представља   трећу   фазу   у   процесу   пошумљавања.   Изводи   се   на припремљеном и 

обрађеном месту за садњу. У зависности од природних услова и намене, примењују се различите 

методе садње, које у датим условима омогућавају и највећи проценат преживљавања садница, што је и 

основно мерило успеха садње.Најчешћи методи садње, који се могу применити у брдско-планинском 

подручју и методе које се могу користити на блажим нагибима и у равничарским подручјима су: ручна 

садња четинара незаштићеног корена, ручна садња лишћара незаштићеног корена, ручна садња 

четинара заштићеног корена, садња четинара са заштићеним кореном ћускијом, машинска садња, 

др. 

 Густина садње код антиерозионог пошумљавања је већа од комерцијалног пошумљавања. 

Основни циљ код антиерозионог пошумљавања је што бржи развој крошња и њихово склапање у циљу 

заштите од плувијалне ерозије, као и што већа продукција шушња. Густина садње зависи и од нагиба на 

коме се врши садња. 

 Код класичне садње у јаме на еродираним површинама, обзиром на међусобни положај 

биљака разликујемо три начина садње: А. квадратна садња, Б. садња у редове,  В. садња у троугао и Г.  

садња на елипсе (нова технологија Др. Ратко Ристић) 

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку  радова – ЈН 5/127-2018 

  Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд  9/41 

9 

               А. квадратна садња                                                         Б. садња у редове 

 

Број потребних биљака по 1 ха (Н), зависи од међусобне удаљености биљака (а) и удаљености редова 

(б) у којима се садња изводи. Како површина (Р) од 1 ха има 10000 м
2
, то се број потребних биљака 

израчунава по формулама:  

А квадратна садња  Н = Р/а
2
 = 10000/а

2
 

Б. садња у редове                              Н= Р/а*6= 10000м?/а*б  

В. садња у троугао                             Н=Р/а
2
х1,55 =10000м2/  а

2
х 1,55 

 

Број биљака који је потребан код наведених начина садње по А, Б и В даје се у следећој табели: 

У
д

аљ
ен

о
ст

 

б
и

љ
ак

а 
у
 м

 

    

 По једном хектару 

Код садње Код садње у редове ако је размак редова 

Квадратне Троугаоне 1 м 1,2м 1,5м 2м 2,5 м З м 3,5 м 4м 

потребно биљака 

0,50 40.000 46.000 20.000 16.670 13.470 10.000 

8.000 

8.000 6.670 - - - 

0,75 17.790 20.530 13.340 11.110 8.890 6.670 

5.340 

4.440 

5.000 

4.000 

3.340 

4.170 

3.340 

2.780 

3.340 

2.670 

2.220 

2.860 

2.310 

1.900 

5.340 

2.000 

1.670 

2.220 

1.780 

1.480 

2.000 

1.600 

1.340 

1.820 

1.460 

1.200 

1.670 

1.340 

1.110 

4.400

0 

1.430 

1.140     

950 

1.340 

1.070     

890 

1.250 

1.000    

830 

3.810 3.340 

1,00 10.000 11.550 10.000 8.340 6.670 5.000 4.000 3.340 2.860 2.500 

1,25 6.950 8.020 8.340 6.950 5.560 4.170 3.340 2.780 2.380 2.080 

1,50 4.450 5.140 6.670 5.560 4.450 3.340 2.670 2.220 1.900 1.670 

1,75 3.270 3.770 5.710 4.760 3.810 2.280 2.310 1.190 1.630 1.430 
2,00 2.500 2.890 5.000 4.170 3.340 2.500 2.000 1.670 1.430 1.250 

2,25 1.980 2.280 4.450 3.700 2.990 2.220 1.780 1.480 1.270 1.110 

2,50 1.600 1.850 4.000 3.340 2.670 2.000 1.600 1.340 1.140 1.000 

2,75 1.320 1.520 3.640   3.030 2.400 1.820 1.460 1.200 1.040 900 

3,00 1.110 1.280 3.330 2.780 2.220 1.670 1.340 1.110 950 840 

3,25 950 1.050 3.080 2.560 2.050 1.540 1.100 1.030 880 770 

3,50 820 900 2.860 2.380 1.900 1.430 1.140 950 820 710 

3,75 710 820 2.670 2.200 1.860 1.340 1.070 890 760 670 

4,00 630 720 2.500 2.080 1.670 1.250 1.000 830 710 630 

 

 На тешким теренима, стеновитим, користи се нова метода пошумљавања, садња на пољима у 

облику елипсе, др. Ратка Ристића, коју је прилагодио нашим условима и за сада на експерименталним 

површинама Гоч и Мокра гора, даје добре резултате. 

 Метода се састоји у следећем: велика оса елипсе (75 м) поставља се у правцу изохипси, исто као 

и редови. Однос велике (75м) и мале осе (25м) елипсе је 3:1. Размак између редова и садница износи 

2.5 - 3.5 метара. Растојање између елипси је 25 метара. При оваквом распореду се на једном хектару 

формирају две елипсе, а густина садње износи 248 - 494 саднице по хектару. Практично 

пошумљава се 35% површине, а остатак је ливадско - пашњачка површина. 

 Распоред елипси обезбеђује смањење брзине кретања воде по нагнутој површини терена. Елипсе 

су смакнуте, једна у односу на другу, за трећину дужине (25 м), тако да површинска вода и покренути 

материјал наилазе на физичку баријеру. 

 

 .  

 
       Г. садња на елипсе  

 
     В. садња у троугао  
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Нега и заштита пошумљених површина 

 V оквиру процеса пошумљавања, мере неге и заштита пошумљених површина су завршна фаза. 

Мада су поменуте последње, оне су веома битне јер од њих зависи крајњи успех пошумљавања, а тиме и 

оправданост улагања. 

 Уколико се не обезбеди финансирање ових радова, боље је не почињати активности на 

пошумљавању, јер су велики изгледи да ће читава кампања пропасти, а тиме ће се дискредитовати и 

читав програм пошумљавања. 

 У основне мере неге и заштите спадају: уништавање корова (прашење) ђубрење и хемијске мере 

заштите. 

 Од свих мера код нас се само спроводи мера уништавања корова ( прашење ) и то два пута 

годишње, с пролећа и с јесени. Код реализације ове мере у многоме је помогло напредак 

механизације. Пре се то радило ручно са доста радника, а у данашње време употребом тримера знатно 

се убрзао рад уз мање људи. 

 Окопавање и прашење шумских култура (засада) врши се крајем маја и у јуну, а само по потреби 

у каснијим месецима, али не после 31.10. у години. 

 

 

Садни материјал 

 

 У антиерозионом пошумљавању се препоручује коришћење, кад год је то могуће, садница са 

заштићеним кореном, тј. балираним, кореном произведеним у разноврсним типовима 

контејнерске производње. 

 Контејнерске саднице поред својих недостатака, имају бројне предности над садницама са 

незаштићеним, тј. голим кореновим системом. Такве саднице при пресађивању трпе мањи шок, боље 

подносе конкурентску приземну вегетацију, а могу се садити у току највећег дела године, сем када је 

земљиште замрзнуто. 

 Код нас је још увек доминантан класичан начин производње садница, како лишћара тако и 

четинара. Са оваквим садни материјалом садња је ограничена на два временска периода, крај зиме 

док још није кренула вегетација и касна јесен кад вегетација престаје. 

 И код контејнерских и код класичних садница једна од најважнијих мера је манипулација 

садницама од расадника до места садње, у том размаку саднице највише и страдају, нарочито класичне 

саднице са голим кореном. За класичне саднице ваља одредити и место за трапљење на површини која 

се пошумљава. 

 Саднице за пошумљавање еродираних површина морају бити веома квалитетне Квалитет  

садница  је  сложен   појам   којим   су  обухваћене   њихове:   генетске, морфолошке облик и грађа) и 

физиолошке карактеристике   (динамика раста и развића, адаптивност), које су узајамно условљене и 

прожете. 

 Основни критеријум за одређивање квалитета садног материјала, поред општих облика 

предвиђених стандардом , морају бити усаглашени са његовом наменом, посебно кад се има у виду 

да постоје битне биотехнолошке разлике при пошумљавању напуштених пољопривредних подручја, 

деградираних састојина и станишта, голети, ерозијом угрожених подручја, забарених и мочварних 

подручја. 

 Саднице би требало да поседују следеће особине: добро развијен терминали пупољак, велики 

пречник кореновог врата, висину, мали однос висина/ пречник, бројне секундарне четине, кончасти 

коренов систем, високи потенцијал раста корена и отпорност на хладноћу. 

 По преузимању садница из расадника, расадничар је обавезан да преда здравствени 

картон о садницама који је оверен од надлежних установа, јер само здраве и незаражене саднице могу 

да буду допремљене на терен и употребљене за садњу. 

Успешност пошумљавања 

 Сматра се да је пошумљавање успело и да се може извршити пријем изведених радова ако је после 

једног вегетационог периода преживело више од 80% засађених садница релативно распоређених по 

третираној површини. 

 Уколико је број примљених садница мањи од 80%  објекат се неће примити и мора се извршити 

попуњавање садница у гарантном року. 
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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 

 

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 располаже неопходним 

финансијским капацитетом, што 

подразумева да му у пoслeдњих шест 

месеци до дaнa подношења понуде 

текући рачуни нису били у блокади 

дуже од 15 дана 

Наручилац може проверити увидом на сајт 

Народне банке Србије или на основу потврде 

о ликвидности коју издаје Народна банка 

Србије 

2. 

да располаже неопходним пословним 

капацитетом, што подразумева да је у  

претходне две године (2016. и 2017.) 

извео радове нa пошумљавању 

еродираних површина најмање у 

висини понуђене цене  

1) Списак изведених  истоврсних радова за 

које се спроводи поступак јавне набавке, за 

претходне две године (2016. и 2017. године) 

са износима, датумима и називима 

наручилаца (Образац VI.6.); 

2)  потврде издате и потписане од стране 

наручилаца, које прате списак истих 

изведених радова (Образац VI.7.) 

3. 

да располаже неопходним техничким 

капацитетом што подразумева да 

понуђач располаже са минимум:  

- 1 багер,  

- 1 камион,  

- 1 трактор,  

- 2 косачице,  

- 2 тримера и  

- 2 тестере 

Образац изјаве понуђача VI.8. дат је у 

поглављу VI  

4. 

да располаже довољним кадровским 

капацитетом за извршење предметне 

набавке, што подразумева да има у 

радном односу на неодређено или 

1) За дипломираног инжењера  шумарства:  
(1) уговор о раду и образац пријаве на 

обавезно социјално осигурање (уколико је 

лице запослено код понуђача), односно - 
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одређено време или радно ангажовано 

ван радног односа најмање: 

-  једног дипломираног инжењера  

шумарства, као одговорног 

извођача радова са важећом 

лиценцом  473 које издаје 

Инжењерска комора Србије и 

- 20 НК радника 

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) и  

(2)  тражена лиценца са потврдом о важењу 

исте, издата од стране Инжењерске коморе 

Србије. 

2) за 20 НК радника: 

 (1) Образац изјаве понуђача VI.9. дат је у 

поглављу VI, попуњен, потписан и оверен.  

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

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. 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 5) ЗЈН. 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 под редним бројем 1, 2, 3. и 

4. 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 

случају сваки понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености обавезнихи 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 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 и  

- доказ о ликвидности који је јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије. 

 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.  

 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 исти рок извођења радова као најповољније биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.  

 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 и исти гарантни рок. 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. 

 

 

 

 

 

 

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 радова; 

7) VI.7. Образац потврде о изведеним радовима; 

8) VI.8. Образац изјаве о техничкој опремљености 

9) VI.9. Образац изјаве о кадровској опремљености. 
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VI.1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА  

брoj ________________  

за јавну набавку радова 

Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека 

(ЈН број 5/127-2018) 

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:  

3. 

 

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: Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека 

 

7.        ЦЕНА ЗА РАД И САДНИ 

МАТЕРИЈАЛ:  

 

                           ______________________ динара без ПДВ-а 

 

 

8.        РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

 

 

                         _______________________ дана  

                 (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

 

9.        РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: 

 

 

                          ______________________  

                                (30.11.2018. године) 

 

10.       ГАРАНТНИ РОК: 

 

 

                         ______________________  

    (не краћи од 24 месеци од дана примопредаје радова) 

 

  

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

               (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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Јавно  

 

VI.2.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА) СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека  
(ЈН број 5/127-2018) 

 

       по 1 ха           

Ред. 

број 

Опис 

позиције 

радова 

Јед. 

мере 

Садница 

по ха 

јед. цена 

без ПДВ-а 

за 

саднице 

јед. цена  

са ПДВ-ом   

за саднице 

(10%) 

јед. цена  

без ПДВ-а 

за рад 

јед. цена са 

ПДВ-ом  

за  рад 

(20%) 

Количина 

Укупно 

цена без 

ПДВ-а  

за саднице  

Укупно цена 

са  ПДВ-ом  

за саднице  

Укупно 

цена   без 

ПДВ-а  

за рад 

Укупно цена  

са  ПДВ-ом  

за рад 

        саднице рад   саднице рад 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                          

1 Пошумљавање на јаме (кооперацији)             

  1. Црни бор ха        2.500      6.40     

  2. Бели бор ха        2.500            

  3. Смрча ха        2.500      
 

    

  4. Лишћари ха        3.000      5.00     

  5. Топола ха           400                

  С В Е Г А:                   

2 Пошумљавање на јаме (непосредно ВП)             

  1. Црни бор ха        2.500      5.00     

  2. Бели бор ха        2.500            

  3. Смрча ха        2.500      
 

    

  4. Лишћари ха        3.000      4.00     

  5. Топола ха           400            

  С В Е Г А:                   

4 Окопавање и прашење шумских култура             

  1. Први пут  ха         6.40       

  С В Е Г А:                     
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 

   

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА БЕЗ ПДВ-а  

 ПДВ ЗА САДНИ МАТЕРИЈАЛ (10%)  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПДВ-ом  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а 

 

 

 ПДВ ЗА РАДОВЕ (20%) 

 

 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом 

 

 

 УКУПНО САДНИ МАТЕРИЈАЛ И РАД  БЕЗ ПДВ-а 

 

 

 УКУПНО САДНИ МАТЕРИЈАЛ И РАД  СА ПДВ-ом 

 

 

 Образац структуре цене представља предмер радова из Пројекта уређења ерозионих и бујичних подручја у Србији. 

НАПОМЕНА: 

 Уколико понуђач не попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, његова понуда ће се сматрати понудом са битним недостацима и биће 

неприхватљива. 

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  саднице ; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за саднице; 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, сваку позицију радова за рад; 

 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију радова за рад; 

 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију за саднице и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а за саднице (наведену у 

колони 3) са траженим количинама (које су наведене у колони 7). На крају уписати укупну цену за позиције без ПДВ-а; 

 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију за саднице и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом за 

саднице (наведену у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 7). На крају уписати укупну цену за позиције са ПДВ-ом; 

 у колони 10. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију за рад и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а за рад (наведену у колони 

5) са траженим количинама (које су наведене у колони 7). На крају уписати укупну цену за позиције без ПДВ-а; 

 у колони 11. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију за рад и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом за рад  

(наведену у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 7).  

 На крају уписати укупну цену за позиције.  

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

               (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. Потпис понуђача 
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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 радова - Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека, (ЈН број 

5/127-2018), 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 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.........................................................................................................................................................

(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке радова - Пошумљавање еродираних површина 

на сливу Млаве и Пека, (ЈН број 5/127-2018), 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                      Понуђач 

 

________________                                     М.П.                                           __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 РАДОВА 

за јавну набавку радова 

Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека  

(ЈН број 5/127-2018) 
 

___________________________________________________________ 

(Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

Ред.

бр. 
Наручилац 

Назив референтних 

радова 

Уговорена 

вредност радова 

Лице за 

контакт  

и број 

телефона 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

     

 

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М. П.  

  потпис  овлашћеног  лица 

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) 

 Сваки од референтних радова треба бити потврђен достављањем одговарајуће 

потврде наручиоца радова, сходно образцу - Потврда о изведеним радовима. 
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VI.7. ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

 

Назив наручиоца/инвеститора: 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

ПОТВРДА 

 

Овим потврђујемо да нам је  _________________________________________________________ 

                                             (Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

квалитетно извео радове и то: 

 

Ред. 

Бр. 

Врста радова 

(предмет уговора) 

Фактурисана 

вредност 

радова  

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 радова - Пошумљавање еродираних површина на сливу 

Млаве и Пека, (ЈН број 5/127-2018) и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује: 

 

Датум:  Наручилац/инвеститор: 

 

 М. П.  

  потпис  овлашћеног  лица 

 

 

 

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. 



Конкурсна документација за јавну набавку  радова – ЈН 5/127-2018 

  Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд  26/41 

26 

VI.8. ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

за јавну набавку радова  – Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека 

 (ЈН број 5/127-2018) 
 

___________________________________________________________ 

(Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди) 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо 

следећу техничку опрему која ће бити на располагању понуђачу за све време извођења радова који су 

предмет јавне набавке радова: 

   

           

 

 

 

Место и датум: 

 

  

 

 

Понуђач: 

 М. П.  

  потпис  овлашћеног  лица 

 

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

потреби копирати у потребном броју примерака 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Опис 

(Тип/Произвођач/ 

Модел 

Снага/ 

Капацитет 

Број 

комада 

Старост 

(год) 

 

Власништво (В)  

или Изнајмљено 

(И) или Лизинг (Л) 

 

Земља 

порекла 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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VI.9  ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

___________________________________________________________ 

(Назив понуђача/ учесника у  заједничкој понуди, седиште и адреса) 

Ред.бр. Име и презиме запослених 
Стручна спрема 

(и лиценца) 
Радно искуство 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

   Место и датум                            Понуђач 

  

                     М. П. 

_____________________                                                                          _______________________                                                          

          печат                                     (потпис  овлашћеног лица) 

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

потребном броју примерака. Понуђач може, уместо попуњеног обрасца доставити сопствени списак са подацима о 

кадровском капацитету који ће садржати све елементе из овог обрасца)
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

о јавној набавци радова  

Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека 

 (ЈН број 5/127-2018) 

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: Извођач) 

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

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 Пошумљавање еродираних 

површина на сливу Млаве и Пека, (ЈН број 5/127-2018); 

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

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

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

спецификацијама; 

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

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

набавки дана ____________ (попуњава Наручилац); 

- да Извођач ангажује  подизвођаче за следеће радове (укупно највише до 50% од уговорених 

радова): 

1. ______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

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

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

бр. _______________, ПИБ:________________, за радове: 
_____________________________________________________________________ 
(попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством које се налази на 

крају модела уговора) 

 

I Предмет уговора 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је извођење радова - Пошумљавање еродираних површина на сливу 

Млаве и Пека. 

 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 

снагу, материјал, опрему и изврши све неопходно (геодетски снимак изведених радова) за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора у уговореном року. 
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II Цена 

Члан 2. 

 Цена за извођење радова и садног материјала из члана 1. овог уговора 

износи________________ динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена и количина из 

понуде Извођача. 

 Порез на додату вредност се плаћа у складу са законом. 

Јединичне цене по позицијама из структуре цене  су фиксне и  не могу се мењати, а важе и за 

вишкове радова, ако ти радови не прелазе 10% од уговорених количина радова. 

 Укупно уговорена цена из става 1. овог члана се не мења због насталих вишкова и мањкова 

радова. 

 Осим вредности радова, садница, опреме и услуга неопходних за извршење уговора, цена  из 

става 1. овог члана обухвата и трошкове организације простора за извођење радова, примене мера 

заштите, безбедности и здравља на раду, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 

  

III  Услови и начин плаћања 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: на 

основу привремених ситуација и окончане ситуације, потписаних и оверених од стране стручног 

надзора, сачињених према изведеним радовима, применом јединичних цена из структуре цене која је 

саставни део овог уговора, у року који је дефинисан законом којим се утврђују рокови измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава по основу овог уговора усклађује са 

ликвидним могућностима буџета Републике Србије, о чему благовремено обавештава Извођача.  

   

Члан 4. 

Извођач се обавезује да ситуације за извршене радове, оверене од стране стручног надзора, 

достави Наручиоцу најкасније до петог у месецу за претходни месец. 

Уколико Наручилац није у могућности да обезбеди финансијска средства за плаћање у 

уговореном обиму и роковима дужан је да о томе благовремено обавести Извођача, ради прекида 

радова и утврђивања нових рокова плаћања у складу са расположивим средствима. 

 

Члан 5. 

Наручилац може оспорити износ исказан у привременој ситуацији у погледу количине 

извршених радова, појединачне цене, квалитета извршених радова, врсте извршених радова и сл. 

О спорном износу радова и разлозима оспоравања Наручилац је дужан да обавести Извођача у 

року од пет дана од дана пријема ситуације, чији је садржај оспорен. 

 Уколико Наручилац оспори део исказане вредности радова у привременој ситуацији, као и у 

оконачној ситуацији, Наручилац остаје у обавези да у уговореном року исплати неоспорену вредност 

радова. 

 Извођач се обавезује да примедбе на привремене ситуације отклони одмах по позиву 

Наручиоца. 

 

Члан 6. 

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

обезбеђења за добро извршење посла и то:  

1.  бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, платива на 

први позив. Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у висини од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла,  

2.  менично овлашћење,  

3.  доказ о регистрацији менице,  

4.  копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке 

понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства 

обезбеђења за добро извршење посла.  
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Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорене обавезе у случају да Извођач 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. 

Извођач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року преда наручиоцу:  

1.  бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, платива на 

први позив. Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у висини од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока који је одређен,  

2.  менично овлашћење,  

3.  доказ о регистрацији менице,  

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке 

понуђача. 

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

не изврши обавезу отклањања недостатака који се односе на уговорени квалитет изведених радова и 

делове у гарантном року.  

Уколико радови не буду изведени у свему према одредбама овог уговора и поред могућности 

наплате претрпљене штете путем средства  обезбеђења, не искључује се право Наручиоца да тражи и 

потпуну накнаду штете. 

 

IV Рокови и завршетак радова  

Члан 7. 

 Извођач је обавезан да радове из члана 1. овог уговора изведе у року од _______ дана од дана 

увођења у посао, најкасније до 30.11.2018. године. 

 Извођач је дужан да најкасније у року од два дана од дана закључења уговора, достави на 

преглед и мишљење стручном надзору детаљан динамички план извођења уговорених радова, са 

јасно назначеним активностима.  

 Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Извођача и стручног надзора. 

 Саставни део динамичког плана су:  

 - план ангажовања потребне радне снаге (број радника по струкама и недељно),  

 - план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту (по врсти, броју и времену 

ангажовања),  

 - план набавке потребног материјала,  

 - финансијски план реализације извођења радова по месецима. 

Извођач је дужан да се придржава динамичког плана са којим се сагласио Наручилац, односно 

који утврди Наручилац уколико се сагласност не постигне. 

 

Члан 8. 
  Извођач може тражити продужење рока извођења уговорених радова у случају: 

-  било које обуставе извођења радова која није последица пропуста Извођача (лоши климатски 

услови, велике кише и снег које узрокују расквашеност терена и слично);  

- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (догађаји природног карактера: 

пожар, поплава, земљотрес и сл);  

- у случају измене пројектно-техничке документације по одобрењу Наручиоца;  

- под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази 

обим уговорених радова;  

- услед примена мера предвиђених актима надлежних органа и  

- у случају непредвиђених радова за које извођач приликом закључивања уговора није знао 

нити је могао знати да се морају извести, а који се уговарају у посебном законом предвиђеном 

поступку.  

 Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач их одмах уписује у грађевински 

дневник и упућује Наручиоцу, преко стручног надзора, писани предлог за евентуално продужење 

рока извођења радова.  
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 Уколико Извођач не обавести писано Наручиоца о постојању околности због којих радови 

касне, сматраће се да такве околности нису ни постојале. 

 Стручни надзор, уз захтев Извођача, доставља директору Наручиоца детаљно образложење и 

мишљење о предлогу за продужење рока. 

 Продужење рока одређује се према трајању сметње у смислу става 1. овог члана. 

 Уговорени рок је продужен кад уговорне стране у форми анекса овог уговора постигну 

писани споразум.  

 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извршења радова, обавезан је да 

уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови 

обустављени и о томе писаним путем обавести стручни надзор. 

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 

због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 9. 

Извођач гарантује да су изведени радови и употребљени материјал, у време примопредаје у 

складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за изведене радове износи _______________ (не може бити краћи од 24 

месеци рачунајући од дана пријема изведених радова на садњи) од дана извршене примопредаје 

радова  Наручиоцу. 

 

V  Међусобна права и обавезе уговорних страна  

Члан 10. 

  

Извођач се обавезује да: 

1. у року од 5 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави Решење о именовању 

одговорног лица за извођење радова које је носилац одговарајуће важеће личне лиценце, са 

приложеним копијама личне лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије о важности личне 

лиценце, као и да у случају измене одговорног лица за извођење радова достави Наручиоца ново 

Решење о именовању, са приложеним копијама личне лиценце и потврде ИКС-а о важности личне 

лиценце; 

2. све радове из члана 2. овог уговора изведе у складу са понудом, квалитетно, према техничкој 

документацији и техничким условима, у складу са важећим законским и подзаконским прописима, 

техничким прописима, нормативима и стандардима, општеусвојеним правилима струке и стандарду 

пажње доброг привредника; 

3. поступа по упутствима надзорног органа Наручиоца, изузев оних којима се врши прекорачење 

његових овлашћења (стварање нових финансијских обавеза, промена уговорених рокова и сл.); 

4. набави и посади садни материјал чији квалитет поред општих облика предвиђених 

стандардом, мора бити усаглашен са његовом наменом; 

5. обезбеди здравствени картон о садницама који је оверен од надлежних установа; 

6. пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и 

обезбеђење градилишта и приступа градилишту; 

7. у току извођења уговорених радова предузима све прописане мере техничке заштите и друге 

мере ради обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова, опреме и радне 

околине и да континуирано предузима мере безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите 

на градилишту; 

8. измене пројектног решења и предмера радова врши само уз претходну писмену сагласност 

пројектанта и Наручиоца; 

9.    изради детаљни динамички план извођења радова са плановима људских и материјалних 

ресурса (план ангажовања радне снаге, план ангажовања механизације, план набавке материјала),  

који подноси на одобрење Наручиоцу; 

10. осигура све радове од ризика, рачунајући од почетка радова до предаје објекта Наручиоцу; 

11. прописно води и чува градилишну документацију; 

12. по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад, 

привремене објекте и очисти градилиште; 

13. радове изврши у уговореном року; 

14. о завршеним радовима  писмено обавести Наручиоца у року од 5 дана; 
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15. обезбеди присуство својих представника у раду комисије за  пријем изведених радова; 

16. отклони све недостатке регистроване у записницима комисије за примопредају објекта у 

датим роковима; 

17. учествује у раду комисије за коначни обрачун радова; 

18. отклони све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу, суседним објектима и 

трећим лицима.  

 

Члан 11. 

Извођач је обавезан да поседује доказ о квалитету садног материјала (узорци и атести) и о 

квалитету извршених радова који се захтевају по важећим прописима у складу са пројектном 

документацијом и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара том квалитету. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким 

прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. 

 

Члан 12. 

 Извођач може да мења количине уговорених врста радова ако то захтевају измењене 

околности, у оквиру уговорених средстава и уз сагласност надзорног органа и директора Наручиоца. 

 Извођач је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави 

Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 

јединичним ценама.  

 Стручни надзор је у обавези да провери основаност навода Извођача, описе позиција и 

количине и достави мишљење са детаљним образложењем директору Наручиоца на усвајање, 

најкасније у року од два дана од дана пријема преглед вишкова и мањкова радова из предходног 

става. 

 Извођач је обавезан да, по добијању писмене сагласности директора Наручиоца из 

предходног става овог члана, изведе вишкове радова, односно радове који прелазе количину 

радова предвиђену техничком документацијом и овим уговором, применом јединичних цена из 

понуде, односно предмера и предрачуна радова, с тим да не прелазе 10% од укупно уговорене 

вредности радова. 

 Вишкови и мањкови радова не утичу на укупно уговорену цену, као и на продужење рока 

извођења радова. 

Извођач нема право да тражи повећање уговорене вредности радова и да наплати радове које 

је извршио без писмене сагласности Наручиоца. 

  

Члан 13. 

Извођач је дужан да Наручиоца благовремено обавести о: 

1) радовима који се покривају или затрпавају и чија је накнадна контрола отежана или 

онемогућена; 

2) времену приспећа набављеног материјала, како би се могао обавити надзор, пре него што 

га Извођач утроши. 

 

Члан 14. 

 Наручилац се обавезује да: 

1) Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором и да од 

Извођача, по завршетку радова, прими радове у складу са овим уговором; 

2) обавља стручни надзор за уговорене радове и контролу квалитета изведених радова у складу 

са законом;  

3) пре увођења Извођача у посао, односно у року од пет дана од дана потписивања уговора, 

Извођача писмено обавести о лицу (или лицима) овлашћеним за вршење стручног надзора, односно 

праћење радова по овом уговору; 

4) врши контролу извршених радова и градилишне документације и контролу обрачунских 

ситуација; 

5) у року од пет дана од дана достављања (детаљног) динамичког плана, након усаглашавања, 

изврши његову оверу; 

6) учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају објекта. 
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Члан 15. 

Наручилац је овлашћен да предузима радње стручног надзора предвиђене законом и важећим 

подзаконским актима. 

Надзорни орган није овлашћен да мења техничку документацију на основу које се изводе 

радови, уговорену цену или друге одредбе уговора, као и да са Извођачем уговара друге радове или 

уређује с њим друге имовинско-правне послове, осим ако је за то посебно овлашћен од стране 

директора Наручиоца. 

Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама надзорног органа и да о свом 

трошку отклони недостатке на изведеним радовима у складу са тим примедбама. 

За примедбе које сматра неоправданим, Извођач ће без одлагања писменим путем обавестити 

Наручиоца. 

 

VI Примопредаја радова 

Члан 16. 

 Извођач је дужан да обавести Наручиоца, преко стручног надзора, о дану завршетка радова са 

предлогом датума извршења званичне примопредаје радова.  

Уговорени радови сматраће се завршеним када их прими и овери стручни надзор.  

Датум завршетка радова руководилац радова и стручни надзор обострано ће констатовати  

уписом у грађевински дневник. 

 Примопредају завршених радова извршиће Комисија за примопредају изведених радова, 

састављена од непарног броја чланова, коју именује Наручилац, уз учешће представника стручног 

надзора и Извођача. 

 Комисија саставља Записник који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду 

Комисије, осим уколико Комисија не утврди да количина или квалитет изведених радова не одговара 

одредбама овог уговора, када сачињава рекламациони записник, који доставља Извођачу и 

Наручиоцу.  

 Након што Извођач поступи по примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник 

о приморедаји радова.  

 Извођач се обавезује да Комисија за примопредају изведених радова при предаји радова 

преда: 

- Пројекат изведеног објекта, оверен од стране надзорног органа и 

-  бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, 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 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен. 

Успешност радова ће стручни надзор заједно са одговорним Извођачем радова оценити у року 

од 5 месеци, након завршетка посла, како би се утврдила успешност садње. Уколико успешност 

садње износи мање од 80% Извођач је дужан да у следећој сезони за садњу (пролећној), о свом 

трошку, изврши попуњавање површина истоветним садним материјалом, а на основу писаног налога 

надзорног органа. Уколико Извођач не поступи по писаном налогу надзорног органа Наручилац има 

право да уновчи меницу за отклањање грешака у гарантном року. 

 

VII Уговорна казна 

Члан 17. 

Ако Извођач не изврши уговорене радове у року из члана 5. овог уговора, својом кривицом, 

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

промила од уговоре цене радова, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% 

од вредности уговорене цене радова.  

Уколико се утврди да уговорени радови не одговарају утврђеним нормативима и стандардима 

из овог уговора, Наручилац задржава право на одговарајуће умањење уговорене вредности радова и 

да ангажују другог извођача за завршетак радова. 

Уколико због кашњења Извођача са извођењем радова Наручилац трпи штету у већем износу 

од висине уговорне казне, Наручилац има право да тражи накнаду штете од Извођача у висини која 

надмашује износ уговорне казне. 
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VIII   Раскид уговора 

Члан 18. 

 Наручилац може једнострано да раскине овај уговор уколико Извођач неоправдано касни са 

извођењем радова у односу на уговорени рок (дуже од 15 календарских дана), уколико ангажује 

подизвођача супротно условима из конкурсне документације, ако Извођач не изводи радове у складу 

са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и уколико 

извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном 

у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају недостатка средстава за његову 

реализацију од стране Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет 

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

стварно изведеним радовима 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, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

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

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

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у целости. 

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

разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове 

 

IX Завршне одредбе 

Члан 19. 

- Саставни део овог уговора чине:  

- понуда Извођача,  

- Пројекат; 

- предмер и предрачун радова; 

- динамички план. 

 У случају да је уговор о јавној набавци додељен групи понуђача, саставни део овог уговора је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке.  

 

Члан 20. 

 Евентуално настале спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно, а ако 

не постигну споразум, спор ће решити стварно надлежан (Привредни) суд у Београду. 

 

Члан 21. 

 Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих свака страна задржава по два 

примерка. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ   ИЗВОЂАЧ 

Д и р е к т о р 

 

 

 Д и р е к т о р 

   

       Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.                                                                          

 

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 Извођечу) 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 
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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, 

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

набавку радова – Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека, (ЈН број 

5/127-2018) - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.08.2018. 

године до 11,30 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; 

- Списак изведених радова (Образац VI.6.);  

- Потврде о изведеним радовима (Образац VI.7.); 

- Изјава о техничкој опремљености (Образац VI.8.); 

- Изјава о кадровској опремљености (Образац VI.7.); 

- 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 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 радова – 

Пошумљавање еродираних површина на сливу Млаве и Пека, (ЈН број 5/127-2018) - 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 понуде наводи 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 IV конкурсне 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 се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве понуђача о испуњавању 

услова за учешће у поступку јавне набавке, Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза 
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из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача 

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

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

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

 

8. Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  

Плаћање ће се вршити на основу испостављене привремене и окончане ситуације, потписане 

и оверене од стране стручног надзора, сачињене 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, 68/15 и 113/2017). 

 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.  Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеци рачунајући од дана 

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

одређено.  

  

11.  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 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.  

 

12.   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. 

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. 
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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.  

 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

 

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

појединих њених делова  

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

наручиоца, на адреси : ВПЦ „Сава-Дунав“ Бродарска 3, Београд у канцеларији бр. 36, I спрат. 

Контакт особа:   

Мирјана Андрејић, дипл.инж.шум. e-mail: mirjana.andrejic@srbijavode.rs 
 Веселин Лукић, дипл. инж.шум. e-mail: veselin.lukic@srbijavode.rs 
 

15. 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.  

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. 

 

16. 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. 
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 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. 

 

17.  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.  

 

18.   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 или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време 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;  
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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 5/127-2018; 

   (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. 

 


