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  На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 

и 41/19), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (број 540 од 24.03.2014. 

године, 2996 од 08.10.2015. године, 3133/1 од 21.10.2015. године и бр. 442 од 1.03.2016. године), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број Оу. 5/188-2019 од 2.12.2019. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку Оу. 5/188/1-2019 од 2.12.2019. године, припремљена је 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 188/2019) су услуге – Студија унапређења вода на подручју 

Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - 

ХМС БГ Д 1.1.) 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

71320000 Услуге техничког пројектовања. 

  

3.      Комуникација у поступку јавне набавке 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем (са позивом на број и предмет 

јавне набавке), првенствено путем електронске поште, на e-mail office.jn@srbijavode.rs или путем поште 

(на адресу Наручиоца: Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд) или факсом (011-311-94-03), као и 

објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

 У поступку јавне набавке услуга – Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита 

(системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), 

ЈН број 188/2019, понуђач је дужан да изведе послове и услуге према следећим захтевима: 

 

1. Врста послова и услуга: Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи 

водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

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

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

спецификацијама наведеним у поглављу III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

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

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука 

УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и другим важећим 

законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно 

и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, укључујући и редовно, документовано 

извештавање о својим активностима. 

 

4. Рок извршења услуга: 

Рок за извршење услуге је 31.10.2020. године.  

 

5.  Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци услуга – Студија унапређења вода на 

подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН број 188/2019 без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде 

већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. 

Након закључења уговора о јавној набавци услуга – Студија унапређења вода на подручју 

Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - 

ХМС БГ Д 1.1.), ЈН број 188/2019 наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената 

уговора из објективних разлога као што су: промењене околности која није последица пропуста 

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

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

документације по одобрењу Наручиоца, немогућности да се обезбеде финансијска средства за плаћање у 

року, неиспуњења обавеза Наручиоца у достављању података, немогућности издавања сагласности и 

одобрења у оквиру Обједињене процедуре у предвиђеним роковима дефинисаним уговором, израда 

студија и елабората који су саставни део техничке документације, а које из објективних разлога нису 

могле бити предвиђене пројектним задатком и сл. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

за израду   

СТУДИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ПАНЧЕВАЧКОГ РИТА  

 

 

1 УВОД  

Панчевачки рит данас представља алувијалну раван Дунава и Тамиша, смештену северно 

од Београда, окружену реконструисаним одбрамбеним насипима поред водотока Дунава, и 

нереконструисаним насипима поред Тамиша и Карашца, укупне површине 33.820 ha (слика 1). 

Коте терена Панчевачког рита крећу се између 69,5 mnm на југу до 76,0 mnm на северу, са 

израженим микрорељефским облицима, насталим од старих токова Дунава и Тамиша. 

Панчевачки рит насељава око 100.000 становника.  

Заштиту Панчевачког рита од спољних и унутрашњих вода обезбеђују насипи поред 

Дунава (од km 1160 до km 1205 дунавске стационаже), насипи поред Тамиша и Карашца, објекти 

хидросистема „Доњи Тамиш“ (уставе Опово, Чента и хидрочвор Панчево), као и дренажни 

системи унутар подручја (каналска мрежа и црпне станице). 

 

 

Слика 1. Подручје Панчевачког рита  

На подручју Панчевачког рита издвајају се зоне на којима је заступљена само 

пољопривредна делатност, зоне насеља (Крњача, Борча, Овча и друга), као и зоне на којима су 

пољопривредне површине делимично узурпиране нелегалном градњом. Подручјем пролази 

неколико саобраћајница, а у плану је даља изградња. 
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Следећи субјекти су надлежни или заинтересовани за оптимално управљање водама на 

подручју Панчевачког рита: 

ЈВП „Србијаводе управља режимом вода на пољопривредном мелиоративном подручју 

„Београд-Дунав 1“, које обухвата цело подручје Панчевачког рита. Одржавање каналске мреже и 

погон објеката на њој ЈВП уговорно преноси на водопривредна предузећа, што је у претходном 

периоду било ВДП Сибница.  

ЈВП Воде Војводине управља режимом рада и одржава објекте хидросистема „Доњи 

Тамиш“. ЈВП уговорно преноси обавезе на ВДП „Тамиш-Дунав“. 

Град Београд, преко ЈКП Београдски водовод и канализација, допрема воду за пиће и 

врши каналисање и одвођење атмосферских и отпадних вода у урбаним зонама. Такође, Град 

припрема планску и техничку документацију за основну градску инфраструктуру преко 

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 

Град Панчево, преко ЈКП Водовод, обезбеђује воду за пиће Града Панчева са изворишта 

која се налазе на територији Панчевачког рита. 

JП „Електропривреда Србије, Огранак ХЕ „Ђердап, у складу са Водном дозволом за 

експлоатацију у актуелном режиму рада ХЕ „Ђердап I (кота 70,30 на ушћу Нере) дужно је да 

учествује у заштити подручја Панчевачког Рита,  јер су због формирања акумулације угрожени 

нижи делови овог подручја.  

Al Dahra је власник око 15.000 ha пољопривредног земљишта на подручју Рита и 

заинтересована је да  спроводи пољопривредну производњу у условима уређеног водног режима 

земљишта и оптималне организације простора.  

Поред наведених, за хидротехничко уређење подручја Панчевачког рита заинтересовани 

су и субјекти из области саобраћаја, шумарства и други.   

 

2 ОПИС  ПРОБЛЕМАТИКЕ 

2.1 Заштита од спољних и унутрашњих вода  

Заштиту од спољних вода обезбеђују насипи који су изграђени по целом ободу 

Панчевачког рита, дуж Дунава, Тамиша и Карашца. Укупна дужина свих насипа износи око 

90 km. 

Насипи уз Дунав и Карашац реконструисани су у новије време и обезбеђују заштиту од 

100-годишње воде, са довољним степеном сигурности. Међутим, левообални насип Тамиша 

изграђен је 30-тих година прошлог века, у лошем је стању и не задовољава основне критеријуме 

заштите. Реконструкција овог насипа је започета. 

Тамиш и Карашац, са објектима који су изграђени на њима, део су хидросистема „Доњи 

Тамиш“. Овај систем је изграђен превасходно са циљем заштите приобаља Тамиша од утицаја 

успора изазваног изградњом система ХЕПС „Ђердап“, као и са циљем управљања великим 

водама. ХС „Доњи Тамиш“ се састоји од три подсистема: Тамиш од уставе Томашевац до уставе 

Опово (горњи бјеф); Тамиш од уставе Опово до ушћа у Дунав (доњи бјеф) и канал Карашац, од 

Тамиша код Баранде до Дунава. Функционисање система „Доњи Тамиш“ омогућавају уставе 

Ботош, Томашевац, Опово, Чента и хидрочвор Панчево. Систем „Доњи Тамиш“ функционише 

спрегнуто са хидросистемом „Дунав-Тиса-Дунав“, уз поштовање контурних услова које диктира 

режим рада ХЕ „Ђердап 1“. Нивое малих и средњих вода у Тамишу и Карашцу на подручју 

Панчевачког рита диктирају уставе Опово и Чента и хидрочвор Панчево.   

Садашњи систем заштите од унутрашњих вода на подручју Панчевачког рита 

пројектован је и изграђен као класичан мелиоративни систем у пољопривреди. Међутим, поред 

основне намене - прихватање и брзо спрођење дренажне воде из сливног подручја до 

реципијента у критичном периоду, током урбанизације подручја добио је додатну улогу - 

прихватање атмосферских и делом урбаних отпадних вода, што проблем додатно усложњава. У 

укупном билансу вода учествују и „градске“ воде, које се доводе за потребе водоснабдевања са 

подручја изван Панчевачког рита (у просеку 250-300 l/s, односно око 7106 m3 воде на годишњем 

нивоу) и које остају на подручју Рита. 
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Рева 

 

Црпна станица 

 

 

Слика 2 Сливови на подручју Панчевачког рита 

У циљу одвођења сувишних вода, подручје Панчевачког рита подељено је на 7 сливова 

који носе називе црпних станица за евакуацију вода са подручја (слика 2). Укупни инсталисани 

капацитет 7 црпних станица је 35,8 m3/s, али су оне у претходном периоду ангажоване у просеку 

са 10-15% инсталисаног капацитета. Поред тога, на Тамишу, између Опова и ЦС „Јабука“, 

изграђена је и црпна станица „Беланош Т“ (ПКБ, Q=2,1 m3/s), која је активирана само током 

пробног рада.  

Укупна дужина каналске мреже је 816 km, што чини густину каналисности од око 25,0 

m/ha. На сливним подручјима црпних станица „Борча“, „Бељарица“, „Беланош“, „Јабука“ и 

„Чента – нова“ изведена је хоризонтална цевна дренажа на укупној површини од 6.140 ha.  

У вези са заштитом од унутрашњих вода евидентирани су следећи проблеми на подручју 

Рита: 

- вода из северног дела Рита, који одликују више коте терена, гравитира ка југу зато што 

су сливна подручја у оквиру Панчевачког рита углавном повезана; као последица тога црпне 

станице нису оптерећене у складу са пројектованим режимом рада;   

- инсталирани пумпни агрегати у оквиру црпних станица су значајних капацитета  и као 

такви нису флексибилни да у дужем периоду препумпавају мање количине воде и на тај начин 

снизе нивое; 

- замуљено дно доводних канала код црпних станица не дозвољава промену режима 

црпења и одржавање нижег нивоа на сливу од оног који је установљен изградњом црпне станице 

50-тих година XX века;  
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- каналска мрежа је предугачка и слабо одржавана (замуљење, урушавање косина, 

неадекватни пропусти), што утиче на инертност читавог система за одводњавање и његову спору 

реакцију на ефекте препумпавања сувишне воде са сливног подручја; 

- хоризонтална цевна дренажа нема своју функцију због слабог одржавања дренажне 

мреже, као и због стварања тзв. „плужног ђона“, услед слабе примене агротехничких мера на 

тешким земљиштима, чиме је спречен контак сувишне воде са парцеле и дрена.  

Осим техничких проблема, неуређеном режиму унутрашњих вода у Риту доприносе и: 

- нерешено питање управљања као и правни статус водопривредних објеката, а самим тим 

и обезбеђење потребних средстава; 

- велика разлика између финансијских потреба и расположивих средстава за 

функционисање водопривредне инфраструктуре у Риту, у пројектованом режиму; 

- неадекватно и недовољно одржавање и неадекватно управљање изграђеним системима; 

- неуређеност вода у урбаним подручјима - коришћење мелиоративних канала за 

колекторе отпадних вода свих загађивача. 

 

2.2 Систем за наводњавање 

Примењена решења наводњавања произашла су из специфичних хидрографских услова на 

подручју Панчевачког рита, који после изградње одбрамбених насипа преставља јединствену 

касету са изузетно квалитетним пољопривредним земљиштем.  

Систем канала и црпних станица, описан у поглављу 2.12.1, у вегетационом периоду 

користи се и за наводњавање. За допремање додатних количина воде за наводњавање изграђена 

је у инундацији Дунава ЦС „Кишвара (4,5 m3/s). Такође, сифони у оквиру дренажних ЦС 

„Борча“ и ЦС „Овча омогућавају обезбеђење додатних воде за наводњавање.  

Постојећи системи за наводњавање функционишу тако што се преко црпне станице вода из 

Дунава убацује у каналску мрежу, системом канала дистрибуира до парцела за наводњавање и 

затим на парцели покретним пумпама вода доводи до мобилне опреме за наводњавање (ренџер, 

центар пивот, тифон). 

Иако погодност двонаменског коришћена канала намеће овакав приступ наводњавања, 

ипак је проблем наводњавања на простору Рита технички сложенији, јер се, поред природних, 

проблеми заштите од плављења и одводњавања решавају без усаглашеног концепта за развој 

наводњавања. 

Недостаци примењеног концепта су: 

- није разрађен начин вођења воде у поједине канале, као ни управљања истом. 

Непостојање устава на местима гранања каналске мреже доводи до разливања воде и по околним 

каналима. Тако се од упумпане воде мањи део ефективно користи, а велике количине остају на 

подручју неискоришћене, и као такве касније постају проблем система за одводњавање.   

- вода за наводњавање се препумпава два-три пута док не дође до биљке; 

- коришћење воде за наводњавање на парцели захтева велики број покретних агрегата, што 

је неекономично (ангажовања великог броја радника, коришћења дизел горива). 

 

2.3 Водоснабдевање и каналисање насеља и индустрије 

Јавно водоснабдевање представља преовлађујући начин водоснабдевања становништва и 

индустрије. На подручју Рита постоји више водоводних система од којих су два делови већих 

водовода, Београда и Панчева: 

- насеља Борча, Овча, Крњача и Котеж, као и индустријска зона Београда на левој обали 

Дунава снабдевају се из Београдског водоводног система; 

- насеља Падинска скела и Ковилово и индустријски капацитети у оквиру ових насеља 

снабдевају се са изворишта „Падинска скела“ (130 l/s);  

- извориште „Врбовско“ (5 l/s), снабдева водом фарме „Врбовско“ и „Бесни фок“; 

- са изворишта „Дунав“ (20 l/s) снабдева се насеље Ковилово и фарма “Дунав“; 

- извориште „Јабучки рит“ обезбеђује водом насеља и индустријске погоне Младост I и  

Младост II; 
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- Панчевaчки водовод има 3  изворишта на територији Рита: „Сибница“ (400 l/s), „Филтер“ 

(50 l/s) и „Градска шума“ (180 l/s). 

Сва изворишта на територији Панчевачког рита каптирају издани дубине до 60 m.  

Постојеће стање изграђености система за каналисање фекалних и атмосферских вода на 

подручју Панчевачког рита је веома скромно.  

На територији која је доминантно пољопривредна, каналисањем су искључиво обухваћене 

отпадне воде (насеља у оквиру некадашњег ПКБ, сада Al Dahra), док се атмосферске воде 

слободно разливају по површини до најближих мелиорационих канала, тако што се:  

- у реону Падинске скеле отпадне воде прикупљају, одводе до црпне станице и 

непречишћене препумпавају у дунавску инундацију; 

- на преосталој територији Рита отпадне воде најчешће одводе локалним канализационим 

системима да најближег водотока или септичке јаме;  

- отпадне воде са пољопривредних газдинстава (фарме свиња, говеда), у виду течног 

стајњака, упуштају у земљане лагуне, а из њих у оближње канале и водотоке.   

Насеља и индустрија обухваћени ГУП-ом Београда, осим насеља Котеж и делимично 

Борча, немају адекватно решење прихватања и евакуације фекалних и атмосферских вода.  

Евакуација отпадних вода је везана за бројне септичке јаме, најчешће индивидуалне. 

Санитарни проблем је евидентан на подручју, јер је функционисање септичких јама практично 

немогуће због високог нивоа подземне воде, тако да је честа појава изливања фекалија по 

површини терена. Нека нова привредна предузећа имају локално решену савремену канализацију 

по сепарационом принципу, а нека чак и уређаје за пречишћавање, при чему проблем 

реципијента фекалних вода није решен. 

Атмосферска канализација на подручју не постоји, осим локалног изливања у уличне 

јаркове или најближе мелиорационе канале. 

 

3 ПРОСТОРНИ ОБУХВАТ И ЦИЉЕВИ СТУДИЈЕ 

Просторни обухват Студије је подручје Панчевачког рита, алувијална раван Дунава и 

Тамиша, заштићена од великих вода одбрамбеним насипима поред Дунава, Тамиша и Карашца. 

Укупна површина Рита износи 33.820 ha и насељава га око 100.000 становника.  

Циљ Студије је да се на основу сагледане водопривредне проблематике предложи 

хидротехничко решење унапређења вода на подручју Панчевачког рита, које би требало да 

омогући повољне услове живота и рада на подручју и у том смислу испуни следеће захтеве: 

- да омогући одговарајући степен заштите од поплава Дунава и Тамиша, као и 

одговарајући степен заштите од унутрашњих вода, 

- да буде у функцији интензивне пољопривредне производње,  

- да интегрише постојећу и планирану инфраструктуру (насеља, индустрија, саобраћај и 

друго), 

- да предвиди савремени мониторинг и интегрално управљање,  

- да предвиди одговарајуће мере заштите животне средине,  

- да буде економски прихватљиво, и 

- да омогући прецизну и коректну поделу одговорности између свих субјеката.  

Имајући у виду генерални циљ, уз уважавање савремених достигнућа науке и праксе, 

Студија би као резултат требало да има: 

 сагледану хидротехничку проблематику на подручју у постојећим условима рада и 

управљања изграђеним системима, за различите начине коришћења земљишта у Риту 

(пољопривреда, становање, индустрија и др.) и постојеће стање дренажног система (црпне 

станице, каналска мрежа и припадајући објекти); 

 концепцију решења заштите Рита од површинских и подземних вода имајући у виду 

постојеће решење заштите Рита од успора ХЕ „Ђердап“, очекивано повећање броја становника и 

привредни развој подручја Панчевачког рита;  

 концепцију решења уређења режима вода на пољопривредним површинама, у условима 

предвиђене савремене и интензивне пољопривредне производње; 
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 сагледан утицај рада постојећих и будућих изворишта за водоснабдевање на режим 

подземних вода у Риту и ограничења активности у Риту са аспекта заштите изворишта од 

загађења; 

 системско решење прикупљања и одвођења фекалних и атмосферских вода, укључујући 

и пречишћавање прикупљених вода урбаног дела Рита, у складу са предложеним концептом 

уређења подземних и површинских вода; 

 предлог решења за унапређење заштите од поплава, полазећи од стратешких 

опредељења и промене услова формирања великих вода у сливовима Дунава и Тамиша; 

 дефинисана потребна средства за реконструкцију, доградњу и функционисање 

водопривредне инфраструктуре у Риту;  

 смернице за међусобно усклађивање саобраћајне инфраструктуре и техничких решења 

хидротехничких и других објеката у функцији унапређења вода на подручју Панчевачког рита; 

 основне елементе за разграничење међусобних обавеза свих надлежних и других 

заинтересованих страна; 

 основне елементе за увођење савременог мониторинга и хидроинформационог система 

за подршку управљању са становишта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода на 

подручју Рита, који би омогућио: обједињавање свих релевантних података, доношење 

најповољнијих оперативних управљачких одлука у различитим ситуацијама (свакодневни – 

редовни рад, периоди великих вода Дунава и/или Тамиша, маловодни периоди, хаваријске 

ситуације итд.) и подршку усаглашавању интереса у оквиру управљања, успостављањем и 

промовисањем система за координацију и сарадњу. 

 

4 ОКВИРНИ САДРЖАЈ СТУДИЈЕ 

Имајући у виду наведене циљеве, предметну Студију унапређења вода на подручју 

Панчевачког рита треба израдити према следећем садржају: 

1. УВОДНИ ДЕО 

- Приказ и опис истражног простора.  

- Приказ и објашњење предмета и циљева Студије. 

- Кратак приказ коришћених подлога (дефинисаних у поглављу 5). 

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА И СИСТЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДА 

- Опис коришћења земљишта и власничке структуре, са графичким приказом на карти.  

- Опис система за унапређење вода и спецификација објеката заштите насеља и 

пољопривредних површина од спољних и унутрашњих вода, са графичким приказом.  

- Опис стања изграђених објеката (насипи, канали, црпне станице, уставе, цевоводи и др.), 

њиховог коришћења и капацитета.  

- Опис стања саобраћајне инфраструктуре, са графичким приказом. 

- Опис стања енергетске инфраструктуре, са графичким приказом. 

3. ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ НА ПОДРУЧЈУ 

- Климатске карактеристике подручја на основу података на ГМС Београд (падавине, 

температура, испаравање, релативна влажност ваздуха, ветар и инсолација). 

- Опис хидролошких услова на подручју са дефинисаним периодима различитих режима 

рада, у зависности од функционисања ХЕПС „Ђердап“ и система „Доњи Тамиш“. 

- Приказ водостаја и протока река Дунав и Тамиш у протеклом периоду, у облику 

нивограма, хидрограма и кривих трајања за дефинисане периоде рада. 

- Приказ водостаја главних канала и препумпаних количина воде црпних станица у 

протеклом периоду у облику нивограма, хијетограма и кривих трајања за одговарајуће периоде. 

- Приказ обрађених података нивоа и протока за водотоке и водне објекте на подручју, за 

потребе математичких модела. 

4. ГЕОЛОШКА ГРАЂА И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА  

- Опис заступљених литолошких чланова по дубини (укључујући и опис генезе и настанка 

алувијалних слојева), са графичким приказом геолошке грађе на подручју преко изведених 

литолошких профила паралелно реци и управно на водоток.   
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- Опис и графички приказ геометрије пружања хидрогеолошких слојева и формираних 

издани на подручју.   

- Приказ филтрационих карактеристика издвојених хидрогеолошких слојева. 

- Анализа механизама прихрањивања и пражњења формираних издани.  

- Приказ различитих стања нивоа подземних вода у зависности од хидролошких услова 

(сушни и водни период). 

- Анализа параметара вертикалног биланса на подручју града Београда и Панчева, за 

протекли период. 

- Приказ обрађених података осматрања нивоа (пијезометри, бунари, канали) и 

експлоатације подземних вода за водне објекте на подручју за потребе математичких модела. 

5. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

- Класификација земљишта на основу синтезе парцијалних педолошких истраживања, са 

графичким приказом на карти у одговарајућој размери 

- Класификација земљишта према дренажним карактеристикама са продлогом мера и 

поступака за унапређење водно соног режима, са графичким приказом на карти у одговарајућој 

размери. 

- Класификација земљишта погодности за наводњавање пољопривредних површина, са 

графичким приказом на карти у одговарајућој размери 

6. ХИДРОДИНАМИЧКИ МОДЕЛ РЕЖИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА И АНАЛИЗА У 

ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ 

- Теоријске основе математичког модела водних токова, опис нумеричких алгоритама и 

примењеног софтвера.  

- Приказ хидродинамичке шематизације и израда концептуалног модела водних токова у 

речној и каналској мрежи на подручју Панчевачког рита.  

- Методологија калибрације и верификације параметара модела, приказ коришћених 

података и параметара и верификационих примера. 

- Приказ резултата испитивања режима водних токова у постојећим условима применом 

претходно калибрисаног  математичког модела.  

7. ХИДРОДИНАМИЧКИ МОДЕЛ РЕЖИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И АНАЛИЗА У 

ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ 

- Теоријске основе математичког модела струјања подземних вода у вишеслојној средини, 

опис нумеричких алгоритама и примењеног софтвера.  

- Приказ хидродинамичке шематизације и израда концептуалног модела струјања 

подземних вода на подручју Панчевачког рита.  

- Методологија калибрације и верификације параметара модела, приказ коришћених 

података и приказ параметара и верификационих примера. 

- Приказ резултата испитивања режима подземних вода у постојећим условима добијених 

применом претходно калибрисаног математичког модела струјања подземних вода за 

вишеслојну средину, са циљем дефинисања промена режима новоа подземних вода за различите 

хидролошке услове.  

8. АНАЛИЗА РЕЖИМА ВОДА У БУДУЋЕМ СТАЊУ  

- Приказ захтева, критеријума и ограничења за дефинисање режима вода у будућем стању. 

- Опис различитих сценарија будућег уређења терена (раздвајање сливних површина, 

изградња комплетне дренажне линије око Рита, реорганизација постојеће мреже канала, 

спуштање дна канала, комплексно уређење земљишта и др.) и управљања системом.  

- Приказ резултата режима површинских вода Панчевачког Рита за различите хидролошке 

услове и сценарије будућег уређења терена и каналске мреже. 

- Приказ резултата режима подземних вода (добијених формираним и калибрисаним 

математичком моделу), за различите сценарије будућег уређења терена и за различите 

хидролошке услове, са циљем дефинисања њиховог утицаја на режим вода на читавом подручју.  
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9. ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ УНАПРЕЂЕЊА РЕЖИМА ВОДА 

- Приказ усвојених критеријума (са аспекта сигурности и обезбеђења квалитета живота, 

економске исплативости, утицаја на животну средину и др.). 

- Приказ техничких решења за унапређење заштите од поплава, полазећи од стратешких 

опредељења и прoмене услова формирања великих вода у сливовима Дунава и Тамиша. 

- Опис и графички приказ концепта хидротехничких решења уређења водног режима за 

више варијанти. 

- Приказ резултата варијантних решења и ефеката уређења подручја на снижење нивоа 

подземних вода у односу на постојеће стање.  

- Вредновање варијантних решења (са аспекта инвестиционих улагања и трошкова 

функционисања) и предлог решења.  

- Смернице за даљу реализацију комплексног унапређења вода на подручју Рита према  

предложеном решењу. 

10. УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ САВРЕМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

- Приказ усвојених критеријума (са аспекта сигурности и стабилности пољопривредне 

производње, економске исплативости, утицаја на животну средину и др.). 

- Анализа водно-соног режима земљишта и квалитета вода на подручју Рита. 

- Опис и графички приказ површина на којима је неопходна примена хоризонталне цевне 

дренаже, као резултат анализе земљишта и испитивања на хидродинамичком моделу режима 

подземних вода. 

- Опис и графички приказ техничких решења реорганизације постојеће мреже канала у 

циљу формирања правилних парцела за потребе спровођења савремене пољопривредне 

производње и наводњавања.  

- Опис и графички приказ предложене концепције наводњавања.  

- Смернице за даљу реализацију предложених техничких решења. 

11. АНАЛИЗА ЗАШТИТЕ ОД ВОДА И КОРИШЋЕЊА ВОДА У ОКВИРУ УРБАНИХ ЦЕЛИНА  

- Опис и графички приказ постојеће планске и техничке документације која се односи на 

водоснабдевање и каналисање насеља и индустрије на подручју.  

- Анализа предложених решења водоснабдевања и каналисања насеља са аспекта 

одрживости у новим условима уређења режима подземних вода.   

- Смернице за даљу реализацију и прилагођавање предложених техничких решења у 

условима спроведних различитих мера уређења режима подземних вода. 

12. УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ПАНЧЕВАЧКОГ РИТА И ПЛАНИРАЊЕ 

ПРОСТОРА  

- Осврт на постојећа планска документа (Генерaлни урбанистички план Београда до 2021, 

План генералне регулације за подручје градске општине Палилула, ван обухвата Генерaлног 

урбанистичког плана Београда до 2021) у функцији унапређења вода на подручју Панчевачког 

рита. 

- Приказ међусобне интеракције усвојених техничких решења хидротехничких и других 

објеката у функцији унапређења вода на подручју Панчевачког рита са постојећом и планираном 

саобраћајном, електроенергетском и комуналном инфраструктуром, са идентификацијом 

евентуалних техничких проблема и предлогом поступка за усклађивање решења. 

- Смернице за усклађивање планских докумената (постојећих и оних који су у фази израде) 

са усвојеним техничким решењима хидротехничких и других објеката у функцији унапређења 

вода на подручју Панчевачког рита. 

- Приказ динамичког плана спровођења инвестиционих и неинвестиционих мера на 

територији Панчевачког рита. 

13. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 

- Анализа економских ефеката комплексног унапређења вода Рита (сагледаних са аспеката:  

смањења економске штете која се изградњом отклања, унапређења квалитета живота и техничко-

економских целина које треба да обезбеђују приходе).   

- Кратак приказ светских искустава анализе зависности улагања и ефеката система. 
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- Анализа економске оправданости комплексног унапређења вода Рита (cost-benefit 

анализа). 

- Анализа за оцену ризика и неизвесности (sensitivity analisys). 

14. ПРАВНА АНАЛИЗА 

- Анализа правних и организационих аспеката разграничења међусобних обавеза 

различитих корисника водног, пољопривредног, грађевинског, саобраћајног, и шумског 

земљишта на подручју Панчевачког рита: Републике Србије, Града Београда, Града Панчева, 

ЈВП „Србијаводе, ЈВП Воде Војводине, JП „Електропривреда Србије - Огранак ХЕ „Ђердап, 

ЈП „Путеви Србије, Al Dahre, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда и др. 

15. ИНФОРМАТИЧКА ПОДРШКА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ 

- Предлог и опис решења комплексног мониторинга на систему и хидроинформационог 

система за подршку управљању са становишта заштите и коришћења вода, и заштите од вода, 

односно хардверско-софтверске платформе за подршку одлучивању (имајући у виду 

вишенаменски карактер, значај и специфичност хидротехничког система и простора на коме се 

налази, у циљу доношења правовремених, квалитетних, рационалних и сврсисходних 

управљачких, оперативних и других одлука).  

 

5 ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ 

Подлоге за израду Студије концепцијског унапређења вода на подручју Панчевачког рита, 

које треба да обезбеди Инвеститор подразумевају податке, планску, техничку и другу 

документацију која се односи на подручје Панчевачког рита, а којом располажу следећи 

субјекти: 

- ЈВП Србијаводе, 

- Град Београд (Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, надлежни 

Секретаријати), 

- Компанија Аl Dahra - документација ПКБ-а, 

- ЈВП Воде Војводине, 

- ЈКП Београдски водовод и канализација, 

- ЈП Електропривреда Србије (огранак ХЕ Ђердап),   

- ЈВП Београдводе, 

- Град Панчево (Дирекција за изградњу Панчево и ЈКП Водовод Панчево), 

- ЈП Путеви Србије. 

Подлоге за израду Студије унапређења вода на подручју Панчевачког рита обухватају: 

Подлоге и подаци: 

- Геодетске подлоге – Геодетски елаборат каналске мреже на подручју Панчевачког рита за 

сливове: Ченте, Беланош, Бељарица и Борча (2019) 

- Катастарске подлоге општине Палилула на простору Панчевачког рита 

- Геодетске и катастарске подлоге са подацима о власништву на површинама којима 

располаже Al Dahra у оквиру Панчевачког рита (2019) 

- Аерофото снимак превлажних пољопривредних површина компаније Al Dahra, у Риту, 

- Генерални концепт препарцелације пољопривредних површина команије Al Dahra у Риту, 

у складу са технолошким захтевима савремене пољопривредне производње и наводњавања 

- Катастарске подлоге на површинама ПКБ у оквиру Панчевачког рита 

- Катастарске подлоге у оквиру Панчевачког рита 

- Метеоролошки подаци за ГМС Београд и хидролошки подаци за х.с. Сланкамен, 

х.с. Земун, х.с. Панчево Тамиш, х.с. Панчево Дунав и подаци о горњој и доњој води на уставама 

Опово, Чента, Томашевац и на хидрочвору Панчево 

- Расположива документација и резултати геолошких и хидрогеолошких истраживања на 

подручју Панчевачког рита 

- Подаци о основном земљишном покривачу на подручју Панчевачког Рита 
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- Расположива документација и резултати хидропедолошких истражних радова на подручју 

Панчевачког рита 

- Подаци о водним објектима (канали, уставе, пропусти, испусти, црпне станице, итд..) на 

територији Панчевачког рита 

- Подаци о водним објектима (канали, уставе, пропусти, испусти, црпне станице, итд..) на 

територији Панчевачког рита 

- Подаци и резултати спроведних хидролошких мерења и анализа на подручју Рита (подаци 

о режимима рада црпних станица, оствареним нивоима у водотоцима/каналима и 

пијезометрима/бунарима) 

- Подаци и резултати спроведних хидролошких мерења и анализа на подручју Рита Подаци 

и резултати спроведних хидролошких мерења и анализа на подручју Рита (подаци о режимима 

рада црпних станица, оствареним нивоима у водотоцима/каналима и пијезометрима/бунарима) 

- Програм осматрања, мерења и анализа утицаја успора на приобаље изазваног 

експлоатацијом ХЕПС Ђердап 1 и Ђердап 2, Програм I до Програм IX, годишњи извештаји 

- Просторни подаци о јавној и комуналној инфраструктури на подручју Панчевачког Рита 

- Постојеће стање и планови развоја система за водоснабдевање насеља која су повезана на 

Београдски водоводни систем (Котеж, Борча, Крњача, Овча, индустријске зоне), као и насеља 

који имају индивидуалне водоводне системе (Падинска скела и Ковилово, Врбовско и Бесни фок, 

фарма “Дунав“, Младост I и II), на подручју Панчевачког рита 

- Постојеће и планиране зоне изворишта индивидуалних водоводних система (Падинска 

скела - 130 l/s, Врбовско - 5 l/s, Дунав - 20 l/s, Јабучки рит - 130 l/s) на територији Панчевачког 

Рита 

- Постојеће стање и планови развоја система канализације урбаних целина на подручју 

Панчевачког рита 

- Подаци о зонама санитарне заштите на територији Панчевачког Рита 

- Постојеће стање и планирана намена простора са аспекта путне инфраструктуре (аутопут 

Београд-Зрењанин, Северна тангента и сл.) на територији Панчевачког рита 

Планска и техничка документација: 

- План генералне регулације за подручје градске општине Палилула, ван обухвата 

Генерaлног урбанистичког плана Београда до 2021, Југословенски институт за урбанизам и 

становање Југинус доо, Београд, нацрт (2016); 

- Генерaлни урбанистички план Београда до 2021, Урбанистички завод Београда (2002); 

- Локални еколошки акциони план градске општине Палилула (2011). 

- Стручно мишљење о стању објеката и ефектима заштите приобаља ХЕ „Ђердап 1“ за 

добијање нове водне дозволе (2012) 

- Студија концепцијско решење унапређења вода на подручју Панчевачког рита (2007) 

- 85 година водопривредног предузећа „Сибница“ 1922-2007 (монографија), Међународни 

научни форум „Дунав – река сарадње“ (2007) 

- Утврђивање капацитета дренажних црпних станица у приобаљу акумулација (ХЕ „Ђердап 

1“ и ХЕ „Ђердап 2“) и дефинисање рада у различитим условима експлоатације (I фаза - Борча 

нова, Јабука, Рева) (2007) 

- Уређење подземних, атмосферских и површинских вода насеља Крњача, студија 

оправданости са идејним пројектом (2005) 

- Анализа рада хидросистема „Доњи Тамиш“ и предлози за измене и допуне Правилника о 

одржавању водног режима (2004) 

- Генерални пројекат  водоводног система на левој обали Дунава (2003) 

- Идејни пројекат прве фазе отварања изворишта „Градска шума“ у Панчеву (1997) 

- Генерални пројекат уређења простора „Градска шума“ – Панчево (1996) 

- Студија хидрогеолошких услова приобаља леве обале Дунава на деоници ЦС „Кишвара“ - 

ЦС „Беланош“ (1995) 

- Синтезни извештај о режиму рада система устава на „Доњем Тамишу“ у периоду 

01.01.1990 – 31.03.1995. године, (1995) 
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- Концептуално техничко решење отварања изворишта и коегзистенције са другим 

садржајима на подручју „Градска Шума“ – Панчево (1995) 

- Експертиза о утицају успора ХЕ „Ђердап“ на повећано ангажовање црпних станица у 

Панчевачком риту (1991) 

- Идејно решење водопривредног уређења водотока Тамиш у условима доградње заштитног 

система „Доњи Тамиш“ од успора ХЕ „Ђердап“ (1987) 

- Извештај истраживања на огледном пољу Бељарица – Ковилово у Панчевачком риту,  

научноистраживачки пројекат одвођења вишка воде из земљишта применом хоризонталне цевне 

дренаже (1987) 

- Водопривредна основа Панчевачког рита (1984) 

- Главни пројекат одводњавања парцела применом цевне дренаже и агромелиоративним 

мерама, Систем за одводњавање Бељарица, II Фаза (1982) 

- Пројекти примарног цевовода дуж новог моста преко Дунава, дуж саобраћајнице Северна 

тангента и продужетка цевовода дуж Зрењанинског пута и повезивање у прстен са цевоводом из 

правца новог моста преко Дунава 

- Пројекти изведеног стања објеката канализационог система насеља Котеж и Борча 

(канализациона мрежа, КЦС Котеж и КЦС Борча) 

- Пројекти главног колектора отпадних вода у Зрењанинском путу 

- Пројектно техничка документација канализационог система за насеље Овча, Крњача I и 

Крњача II, односно ППОВ Крњача 

Правна документација: 

- Закони, уредбе, водни акти, уговори, споразуми, протоколи, разне дозволе, овлашћења и 

друго. 

Извршилац, у склопу израде Студије треба да изврши теренску проспекцију и 

рекогнисцирање ради утврђивања стања на терену, а да резултате рекогносцирања терена 

прикаже у облику одговарајућег Извештаја (Елабората о извршеној теренској проспекцији и 

рекогнисцирању), који укључује текстуални и графички приказ са фотодокументацијом. 

 

6 ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предметну Студију је потребно доставити у четири примерка у штампаном облику и у 

електронском облику. 

Сву документацију поребно је доставити електронски затворену и потписану у PDF 

формату и електронски отворену у формату софтвера у коме је рађена (word, excel, cad, gis, итд). 

 

 

 
 

 

 

 

Наручилац  Извршилац 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

учешће, прописане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказује на начин утврђен у следећој табели, и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. 

тачка 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 (члан 75. став 1. 

тачка 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 (члан 75. став 2. ЗЈН) 

Изјава (образац VI.5) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (члан 75. став 1. тачка 5) ЗЈН), у 

складу    са    Законом   о       планирању   и 

изградњи, односно важећу лиценцу за израду 

техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје министарство 

надлежно за послове грађевинарства и то за: 

1. П080Г3 - лиценца за хидротехничке 

пројекте регулационих радова за заштиту од 

великих вода градских подручја и руралних 

површина  већих од 300 hа; 

2. ПО71Г3 – лиценца за хидротехничке 

пројекте међурегионалних и регионалних 

објекте водоснабдевања и канализације и 

3. П073Т1 и ПО73Г3 - лиценце за 

постројења за пречишћавање отпадних вода   

капацитета преко 200 l/s. 

 Копија Решења министарства надлежног за 

послове грађевинарства о испуњености услова за 

добијање лиценце за израду техничке 

документације за објекте за које грађевинску 

дозволу издаје министарство надлежно за 

послове грађевинарства. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, утврђене овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује на начин наведен у наредној табели, и то: 

 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да има неопходан финансијски капацитет, 

што подразумева да: 

- да у претходне три обрачунске године 

(2016, 2017 и 2018.) није пословао са 

губитком; 

- да је у претходне три обрачунске 

године (2016, 2017 и 2018.) остварио 

пословни приход, за сваку наведену 

годину појединачно, у износу од најмање 

90.000.000,00 динара; 
- да му у последњих ш ест  месеци до  

дана објављивања позива за подношење 
понуда текући рачуни нису били у 
блокади. 

Да има неопходан финансијски капацитет - 

доказује се достављањем:  

 

Биланса успеха за три обрачунске године (2016, 

2017. и 2018.) са мишљењем овлашћеног 

ревизора.  

или 

извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који 

садржи сажете билансе успеха за 2016, 2017 и 

2018. годину  

и 

Потврдe Народне банке Србије о броју дана 

неликвидности у последњих шест месеци од 

дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки или извештај о 

бонитету уколико исти садржи податке о 

блокади за претходних шест месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 

2. 

Да има неопходан пословни капацитет, што 

подразумева да је у последње  три  године  

(2016, 2017 и 2018.) од дана објављивања 

позива за подношење понуда извршио 

услуге истоврсне са предметом јавне 

набавке, односно да је реализовао:  

- - најмање две услуге израде математичког 

модела течења подземних вода у јавно 

доступном софтверском окружењу; 

- - најмање две услуге израде математичког 

модела течења у отвореним токовима у 

јавно доступном софтверском окружењу; 

- - најмање две услуге израде пројеката 

(генерални пројекат - ГНП или идејно 

решење - ИДР)  система за наводњавања 

под притиском за више корисника, 

минималне површине од 1.000 hа; 

- - најмање две услуге израде, инсталације и 

пуштање у рад софтверског система за 

управљање подацима (сакупљање, 

аквизицију, валидацију, обраду, пренос и 

архивирање) везаних за осматрања на 

сливовима, са хидролошким анализама и 

прорачунима; 

- - један пројекат (генерални пројекат - ГНП 

или идејно решење - ИДР) канализационих 

система за употребљене и кишне воде за 

слив већи од 3.000 hа; 

- - један пројекат (генерални пројекат - ГНП 

 

1) Списак изведених истоврсних услуга за које 

се спроводи поступак јавне набавке, у 

претходне три године (2016. 2017. и 2018. 

године) са датумима и називима наручилаца 

(Образац VI.6.) и достављањем уговора са 

овереним окончаним ситуацијама или рачунима 

за техничку документацију  

и/или 

2) Потврде инвеститора којом се несумњиво 

доказује извршење и вредност уговорене 

обавезе, као и да је понуђач у потпуности 

реализовао уговор (Образац VI.7.) 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

19 

или идејно решење ИДР) за изградњу 

Постројења за третман отпадних вода 

капацитета већег од 200 л/с;  

- - једна правна анализа из домена 

водопривредне делатности, и  

- једна студија оправданости из домена 

водопривредне делатности. 

3. 

Да има неопходан кадровски капацитет, 

односно да има следећи минималан број и 

структуру извршилаца ангажованих на 

реализацији предметне услуге, у радном односу 

са пуним радним временом или ангажоване 

сходно члану 197. - 202. Закона о раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 

95/18-аутентично тумачење) и то: 

- најмање три дипломирана инжењера 
грађевине са важећом лиценцом 313 или 
314 одговорног пројектанта,  

- најмање једног дипломираног 
инжењера машинства са важећом 
лиценцом 332 одговорног пројектанта, 

- најмање једног дипломираног инжењера 
геодетске струке са лиценцом 372 
одговорног пројектанта, 

- најмање два дипломирана инжењера 
пољопривредне струке са лиценцом 376 
одговорног пројектанта, 
- најмање два дипломирана инжењера 

геолошке струке са лиценцом 391 

одговорног пројектанта. 

1) За сва лица: 

- уговор о раду и образац пријаве на обавезно 

социјално осигурање (уколико је лице 

запослено код понуђача), односно 

- уговор о делу, уговор о обављању  

привремених и повремених послова, уговор о 

допунском раду или други уговор који је 

правни основ његовог ангажовања од стране 

понуђача (уколико је лице уговорно 

ангажовано код понуђача) 

или 

фотокопије обрасца М или другог 

одговарајућег обрасца (потврда о поднетој 

пријави на обавезно социјално осигурање) 

овереног од стране Републичког фонда за 

ПИО 

2) За носице важећих личних лиценци: 

– тражене лиценце са потврдом о важењу 

исте, издате од стране министарства 

надлежног за послове грађевинарства, 

просторног планирања и урбанизма или 

Инжењерске коморе Србије са потврдама да је 

наведени носилац лиценце чија се лиценца 

подноси члан Инжењерске коморе Србије и да 

му одлуком Суда части издата лиценца није 

одузета. 

  

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

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

поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 

2 и 3. понуђач доказује достављањем доказа наведених у делу табеларног приказа „НАЧИН 

ДОКАЗИВАЊА“. 

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

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

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

дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, наведене у табеларном приказу обавезних услова. 

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

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

сваки понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних и додатних услова. 

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

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

извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа. 

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

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

неприхватљиву. 
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 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, не морају да 

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

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

 Лице које је уписано у регистар понуђача у складу са чланом 78. ЗЈН није дужно да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) ЗЈН. 

 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 исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

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

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

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

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

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

понуђену цену и исти рок за извршење услуге. 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 услуга; 

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

 

ПОНУДА  

брoj ____________од_________2019. године 

за јавну набавку услуга – Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних 

објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН број 

188/2019 

 

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 

3.  

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 75/13): 

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 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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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 доступни. 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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5.   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача (заокружити ДА 

или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача (заокружити ДА 

или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

 

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

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

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

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. У случају да је подизвођач уписан у Регистар понуђача, 

уписати интернет страницу на којој су подаци јавно доступни. 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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6.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита 

(системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 

1.1.), ЈН број 188/2019, 

 

7.        ЦЕНА: 

 

______________________ динара без ПДВ-а 

 

 ___________________ динара са ПДВ-ом 

 

8.        РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

 

 

_______________________ дана  

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

 

9.        РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 

 

 

______________________________ 

(не дуже од 31.10.2020. године) 

 

 

 

  

 

 

Датум                              ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

              (својеручни потпис) 

 

 

               ______________________________ 

               име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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VI.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање 

у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) ЈН 188/2019 

 

 

Позиција радова 

Цена без 

ПДВ-а 

(дин) 

Цена са ПДВ- 

ом (дин) 

1 2 3 4 

1.  Постојеће стање коришћења земљишта и система за 

унапређење вода 
  

2.  
Хидрометеоролошки услови на подручју 

  

3.  
Геолошка грађа и хидрогеолошке карактеристике терена 

  

4.  
Педолошке карактеристике терена 

  

5.  Хидродинамички модел режима површинских вода и анализа у 

постојећем стању 
  

6.  Хидродинамички модел режима подземних вода и анализа у 

постојећем стању 
  

7.  
Анализа режима вода у будућем стању  

  

8.  
Техничко решење унапређења режима вода 

  

9.  Уређење земљишта за потребе савремене пољопривредне 

производње 
  

10.  Анализа заштите од вода и коришћења вода у оквиру урбаних 

целина  
  

11.  Унапређење вода на подручју панчевачког рита и планирање 

простора 
  

12.  
Економска анализа 

  

13.  
Правна анализа 

  

14.  
Информатичка подршка и управљање системом 

  

 
УКУПНО: 

  

 

 Упутство  за попуњавање  обрасца  структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

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

- у колони 4. уписати укупну цену са ПДВ-а за сваку позицију услуга. 

 

Датум ПОНУЂАЧ 

М. П. 
 

     (потпис) 
 

име и презиме штампаним словима 
 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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VI.3.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач__________________________________ (навести назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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VI.4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 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 – Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за 

одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН 188/2019, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

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

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

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.  

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

сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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VI.5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. ЗЈН, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_________________________________________________________________________(навести 

назив понуђача) у поступку јавне набавке – Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита 

(системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 

1.1.), ЈН 188/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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VI.6.  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ УСЛУГА  

У поступку јавне набавке – Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи 

водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН 

188/2019,     

 

            ___________________________________________________________ 

(Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

Ред.

бр. 
Наручилац 

Назив референтних 

услуга 

Уговорена 

вредност услуга 

Лице за контакт  

и број телефона 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

 

М. П. 

 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

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

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

овом обрасцу) 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – 

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице 

„Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 

ЈН 188/2019 
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 VI.7.  ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ УСЛУГАМА  

Назив наручиоца/инвеститора: 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 

ПОТВРДА 

 

Овим потврђујемо да нам је ________________________________________________________ 

                                             (Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

у потпуности реализовао уговор и то: 

 

Ред. 

Бр. 

Врста услуга 

(предмет уговора) 

Фактурисана 

вредност 

услуга  

Број и датум 

уговора 
Лице за контакт и 

телефон. број 

1 

 

 

 

   

2 

 

 

 

   

3 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

   

 

 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________ ради 

учешћа у поступку јавне набавке – Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита 

(системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ 

Д 1.1.), ЈН 188/2019, и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује: 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

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

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

обрасца. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

о јавној набавци услуга  

Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за 

одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 
ЈН 188/2019 

 

 

закључен између: 

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

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

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

и 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац) 

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

уписују сви чланови групе понуђача) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке – Студија унапређења вода на подручју 

Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки 

рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН 188/2019; 

- да је Извршилац доставио понуду број _______ од _________ 2019. године, заведену код 

Наручиоца под бр. ________ од _________године, (у даљем тексту: Понуда) са структуром понуђене цене 

(у даљем тексту: Предмер и предрачун услуга); 

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

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

набавки дана ____________; 

- да Извршилац ангажује  подизвођаче за следеће услуге (највише до 50% од уговорених услуга): 

1) ______________________________________ са седиштем у ______________________, 

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

2) ______________________________________ са седиштем у ______________________, 

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

крају модела уговора) 

- да су средства за јавну набавку предвиђена Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. 

годину (сагласност Владе објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/19 и 81/19), одељак 8. Планиране 

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

делатности – позиција 48 – Пројекти и студије (редни бр. 42) и Планом јавних набавки ЈВП „Србијаводе“ 

за 2019. годину, редни бр. 1.2.67.  
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Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка услуга израде Студије унапређења вода на подручју 

Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки 

рит“ - ХМС БГ Д 1.1.) 
Извршилац се обавезује да услуге из става 1. овог члана изврши у свему према Понуди, 

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

  

Члан 2. 
Цена за извршење услуга из члана 1. овог уговора износи _________________ динара без ПДВ-а, у 

свему према Понуди и јединичним ценама из Предмера и предрачуна услуга, односно са урачунатим 

ПДВ-ом укупно _______________ динара. 

Јединичне цене по позицијама из Предмера и предрачуна услуга су фиксне и  не могу се мењати. 

  

Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на основу фактура, оверених од 

стране лица одређеног од стране Наручиоца за праћење, контролу и координацију израде техничке 

документације, сачињених према извршеним услугама, применом цена из спецификације услуга 

Извршиоца. 

 Извршилац, уз фактуру доставља Наручиоцу потписани извештај о реализованим услугама. 

 Извршилац доставља Наручиоцу фактуру за део услуге који је реализовао по прихваћеном 

извештају. 

  

Члан 4. 

Извршилац доставља Наручиоцу потписани извештај о реализованим услугама у шест примерака. 

 Наручилац има право да, након пријема извештаја из става 1. овог члана, достави Извршиоцу 

примедбе у писаном облику или достављени извештај прихвати и одобри у писаном облику. 

По прихваћеном извештају, Извршилац доставља Наручиоцу фактуру односно привремену 

ситуацију за део услуге који је реализовао.  

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

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

Наручиоца. 

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

преглед преосталих активности до краја извршења уговора. 

 

Члан 5. 

Након израде техничке документације из члана 1. овог уговора, Извршилац доставља Наручиоцу 

Коначни извештај о извршеној услузи која је предмет овог уговора. 

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

Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику. 

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

обима примедби одређује Наручилац у тексту примедби и изврши тражене исправке или допуне, односно 

да отклони евентуалне недостатке израђене техничке документације.   

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

разлога, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне 

обавезе или да једнострано раскине уговор. 

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

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

детаљно образложење разлога.  

У супротном било који разлози за непоступање Извршиоца у датом року који је одредио 

Наручилац ће се сматрати неоправданим. 

Након отклањања евентуалних недостатака израђене техничке документације и извршених 

исправки и допуна од стране Извршиоца, Наручилац усваја Коначни извештај о извршеној услузи која је 

предмет овог уговора.  

  

Члан 6. 

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

обезбеђења и то: бланко сопствену меницу за извршење уговорене обавезе, менично овлашћење да се 
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меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у 

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

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

важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. 

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

Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорне обавезе у случају да Извршилац не буде 

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

Ако се за време трајања овог уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

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

обавеза. 

 

Члан 7. 
 Извршилац се обавезује да нарочито: 

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

о томе обавести Наручиоца у року од пет дана од дана потписивања уговора; 

2) техничку документацију из члана 1. овог уговора изради према Пројектном задатку Наручиоца и 

Понуди, поштујући важеће прописе, техничке нормативе, стандарде и правила струке; 

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

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

документацију и касније извођење радова по њој; 

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

5) извештава Наручиоца писаним путем о току реализације техничке документације кроз месечне 

извештаје и/или ванредне извештаје и презентације на захтев Наручиоца; 

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

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

односно да у израђеној техничкој документацији изврши исправке, односно уради допуне о свом трошку; 

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

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

9) техничку документацију достави у четири примерка у штампаном облику и у електронском облику, 

електронски затворену и потписану у PDF формату и електронски отворену у формату софтвера у коме је 

рађена (word, excel, cad, gis, итд);  

10) техничку документацију изради и преда у уговореном року. 

 

Члан 8. 
 Наручилац се обавезује да: 

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

за праћење, контролу и координацију израде техничке документације која је предмет овог уговора; 

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

техничке документације која је предмет овог уговора, односно да му преда расположиву документацију, 

што се констатује посебним записником који потписују овлашћени представници обе уговорне стране; 

3) да Извршиoцу благовремено истакне примедбе и предлоге; 

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

5) да техничку документацију сачињену у складу са важећим прописима и одредбама овог уговора 

прими путем записника.  

 

Члан 9. 
 Рок за извршење услуга из члана 1. овог уговора је ____ ___  (најкасније до 31.10.2020. године). 

 

Члан 10. 

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

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

нису могле предвидети: промењене околности која није последица пропуста Извршиоца - виша сила, 

обезбеђивање свих подлога и података, измене техничке документације по одобрењу Наручиоца, 

немогућности да се обезбеде финансијска средства за плаћање у року или неиспуњења обавеза Наручиоца 

у достављању података, немогућност издавања сагласности и одобрења у оквиру Обједињене процедуре у 

предвиђеним роковима дефинисаним уговором, израда студија и елабората који су саставни део техничке 
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документације, а које из објективних разлога нису могле бити предвиђене пројектним задатком), 

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

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

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

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

извршења уговорних обавеза услед наступања непредвиђених догађаја) не урачунава се у уговорени 

рок. 

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

што уговорне стране констатују записнички.  

  

Члан 11. 

 Извршилац може писменим путем затражити од Наручиоца сагласност за промену главног и/или 

одговорног пројектанта уз навођење разлога и околности за  насталу промену. 

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

ли је сагласан са променом из става 1. овог члана, а уколико се Наручилац у наведеном року не изјасни 

сматраће се да је сагласан са захтеваном променом. 

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

и/или одговорног пројектанта, уговор се може раскинути и Наручилац има право наплате достављене 

менице у висини до 10% од вредности уговорене услуге.  

 

Члан 12. 

 Након усвајања Коначног извештаја о извршеној услузи која је предмет овог уговора, пријем 

израђене техничке документације врши се потписивањем записника о примопредаји од стране 

овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца, чиме се стичу услови за израду коначног обрачуна и 

наплату окончане ситуације. 

Након пријема израђене техничке документације, Наручилац ће извршити исплату Извршиоцу у 

року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема фактуре, односно окончане ситуације. 

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

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

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

односно њеног дела, односно да захтева испуњење уговорних обавеза. 

 

Члан 13. 

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

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

од вредности уговореног пројекта, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% од 

вредности уговорених услуга. 

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

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

надмашује износ уговорне казне. 

 

Члан 14. 

Извршилац се обавезује да све пропусте у изради техничке документације која је предмет овог 

уговора, а које примети Наручилац, отклони о свом трошку. 

 Уколико Извршилац не отклони недостатке, Наручилац задржава право да ангажује друго 

овлашћено привредно друштво за отклањање нађених недостатака на рачун Извршиоца, односно да снизи 

уговорену цену из уговора, или да раскине уговор.  

У оба случаја из става 2. овог члана, Наручилац има право на накнаду штете.  

 Уколико извршене услуге, које су предмет овог уговора, имају такве недостатке који их чине 

неупотребљивим или ако је предметна техничка документација израђена противно изричитим условима 

из уговора и пројектног задатка, Наручилац има право да раскине овај уговор и активира меницу за 

извршење уговорне обавезе, без обавезе да од Извршиоца тражи претходно отклањање недостатака. 

Уколико за Наручиоца из наведених разлога из става 4. овог члана настане штета која је већа од 

вредности менице за извршење уговорне обавезе, Наручилац има право да захтева и накнаду штете, до 

пуног износа штете. 

 Наручилац може једнострано раскинути уговор пре истека рока, у случају непридржавања 

уговорних обавеза, неквалитетног извршења посла или услед престанка потребе за ангажовањем 
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Извршиоца, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду уговора Извршиоцу и уз поштовање 

отказног рока од 15 дана од дана достављања писане изјаве. 

 

Члан 15. 

 Изузетно, Наручилац може након закључења овог уговора о јавној набавци предметних услуга без 

спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних 

разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, ако наступе 

околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити 

сврха овог уговора и промењене околности у складу са одредбама прописа који уређују облигационе 

односе.    

У случају измене овог Уговора Наручилац ће донети одлуку о измени уговора која садржи податке 

утврђене прописима који уређују јавне набавке и у року од три дана од дана доношења исту објавити на 

Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 

институцији. 

 

Члан 16. 
 Саставни део овог уговора чине: 

- Понуда Извршиоца са структуром цене (предмер и предрачун услуга) бр. _________ од 

_________2019. године; 

- Пројектни задатак. 

  

Члан 17. 

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

споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће решити стварно надлежан суд у Београду. 

  

Члан 18. 

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

примерка. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИЛАЦ 

Д и р е к т о р 

 

 

 Д и р е к т о р 

   

Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.                                                                         

 
НАПОМЕНА: 

Модел уговора представља уговор по приступу и представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 

 Модел уговора попунити и потписати, 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 члану 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 

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

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

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

Дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, па 

унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку приложену страницу модела уговора сви чланови групе 

понуђача потписују. 

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

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

што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу) 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Начин подношења понуда   

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији затвореној 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

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

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

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

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

уметности 2 А, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Студија 

унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу 

Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН 188/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.12.2019. године 

до 10,00 часова.  

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће на захтев понуђача предати потврду пријема понуде. У 

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

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

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

неотворена ће се вратити понуђачу. 

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

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Уколико понуђач начини 

грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира.  

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. ЗЈН. 

 Понуда обавезно садржи следеће: 

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

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

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

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН попуњен и потписан (образац VI.5.);  

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

наведени у табеларном приказу у конкурснoj документацији; 

- Модел уговора, попуњен у складу са понудом, потписан 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.  

 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. 

 

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 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 од 

стране овлашћеног лица понуђача.  
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 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2 А, 11070 Нови Београд, са назнаком: 

 „Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Студија 

унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу 

Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН 188/2019 - 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. став 4. тачка 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, које морају бити 

потписане од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 

понуђач из групе потписује 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. ЗЈН. 

 

8. Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  

Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане ситуације, потписаним 

и овереним од стране стручног надзора, сачињених према извршеним услугама, применом цена из 

предмера и предрачуна, у року који је утврђен Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17). 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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9. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

10.  Цена и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

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

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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

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

обрасца структуре цене (предмеру). У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена.  

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

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

ЗЈН.  

 

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

обавеза понуђача 

Изабрани понуђач је дужан да на дан закључења уговора преда: бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих 

потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду 

пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 

10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. Меница мора 

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

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

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

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

менице мора да се продужи. 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање  

укључујући и њихове подизвођаче 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.  

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који понуђачи 

шаљу електронским путем или факсом, могу се доставити радним данима од понедељка до петка, у радно 

време наручиоца од 7,30 h до 15,30 h. 

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

набавки и на својој интернет страници.  

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

уметности 2 А, 11070 Нови Београд, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или путем e-mail 

адресе: office.jn@srbijavode.rs 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  

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

конкурсну документацију. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и 

то:  
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- 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. 

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача  
 После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда.  

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

ЗЈН).  

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

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 

његовог подизвођача.  

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

понуда. 

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

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

количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена. 

  Комисија ће у писаном облику обавестити понуђача о неусаглашености између јединичне цене и 

укупне цене и износу који се добија множењем јединичне цене и количине. Понуђач је у обавези да 

Комисију у року од 2 дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата износ који је добијен у поступку 

исправке рачунске грешке од стране Комисије. Уколико понуђач не прихвати износ који је добијен у 

поступку исправке рачунске грешке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

15.  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.  

 

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

уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

 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 
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поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из 

члana 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члana 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. ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца; 

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца. 

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

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 

151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

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

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

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  

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

4) број рачуна: 840-30678845-06;  

5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

права;  

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

набавка редни број 188/2019; 

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 Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

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

 

17.        Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

 Приликом сачињавања понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Студија 

унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу 

Водне јединице „Панчевачки рит“ - ХМС БГ Д 1.1.), ЈН 188/2019, употреба печата није обавезна. 

 


