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  На основу члана 39. и 61.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. 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 8.10.2015. године, 3133/1 од 21.10.2015.године и бр. 442 од 1.03.2016. 

године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Му. 5/189-2019 од 2.12.2019. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку Му. 5/189/1-2019 од 2.12.2019. године, припремљена 

је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку услуга - Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: 

Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” 

(2019) 

 (ЈН 189/2019) 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења и сл. 
4 

III Техничка документација и планови 5 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
22 

V Критеријум за доделу уговора 26 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 26 

VI.1. Образац понуде 27 

VI.2. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни 31 

VI.3. Образац трошкова припреме понуде 32 

VI.4. Образац изјаве о независној понуди 33 

VI.5. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 34 

VI.6. Списак изведених услуга 35 

VI.7. Образац потврде о изведеним услугама 36 

VII Модел уговора 37 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 43 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 189/2019) су услуге – Развој система ране најаве и упозорења 

на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ 

„Колубара” (2019) 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

Саветодавне техничке и грађевинске услуге – 71310000, Консултантске услуге у области 

животне средине – 90713000. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

 У поступку јавне набавке услуга – Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: 

Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019), 

ЈН број 189/2019, понуђач је дужан да изведе послове и услуге према следећим захтевима: 

 

1. Врста послова и услуга: Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: 

Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” 

(2019)  

              
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“, број 72/09, 81/09, 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), Закону о водама 

(„Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), Закону о метеоролошкој и 

хидролошкој делатности („Службени гласник РС“, број 88/10), Закону о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), Уредбом о утврђивању 

Општег плана за одбрану од поплава („Службени гласник РС“, број 18/19)  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 1.04.2020. године.   
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске 

услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019)  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

1 УВОД 

Имајући у виду процене о високом степену ризика и опасности по људске животе у случају 

плављења делова слива реке Колубаре, а посебно Обреновца, Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) 

„Србијаводе“ покреће иницијативу за развој система ране најаве и упозорења (РНУ) на сливу Колубаре, 

као део мера за ефикасан одговор на поплавне догађаје и ублажавање последица поплава на сливу 

Колубаре.  

ЈВП „Србијаводе“ изражава посебан интерес да у 2019. години започне активности на развоју 

система РНУ на сливу Колубаре под називом Пројекат система РНУ „Колубара“, и то у сарадњи са 

другим надлежним субјектима, а пре свега са Републичким хидрометеоролошким заводом (РХМЗ), 

који ће бити корисници тог система.  

Циљеви, задаци, фазе реализације и начин праћења реализације Пројекта система РНУ 

„Колубара“ дефинисане су документом под називом Концепција Пројекта РНУ „Колубара“ (даље 

Концепција Пројекта), који је саставни део овог Пројектног задатка (Прилог 1). 

1.1 ПОСТУПАК РАЗВОЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РНУ „КОЛУБАРА“ 

У Пројекту РНУ „Колубара“ се могу идентификовати следеће улоге: 

– Консултант за експертски надзор – експертска подршка Наручиоцу и корисницима РНУ 

„Колубара“, континуирано праћење реализације пројекта и контролу рада Пројект девелопера и других 

учесника (набавка услуге). 

– Пројект девелопер  (Project Developer) – израда студијске и техничке документације, развој и 

имплементација софтвера, обука корисника и сл. (набавка услуге). 

– Испоручиоци опреме – набавка, допрема и инсталација мерене, телекомуникационе и 

рачунарске опреме (набавка добара). 

– Извођачи грађевинских радова – изградња и уређење мерних места (набавка радова). 

Наведене улоге ће се реализовати кроз различите поступке набавке финансијским средствима која 

ће се обезбедити из различитих извора.  

Обезбеђење средстава за реализацију пројекта диктираће његову динамику кроз више фаза 

(поглавље 4 документа Концепције Пројекта). 

Планирано је да се систем развија фазно, са имплементацијом и пробним радом на „пилот сливу“, 

реке Тамнаве, који би обухватио две хидролошке године, у периоду 2020-2022.  

ЈВП „Србијаводе“ планира да спроведе више јавних набавки добара и услуга за реализацију овог 

пројекта. У том смислу, ЈВП „Србијаводе“ је Наручилац Пројекта.  

У наставку је дат Схематски приказ оквирног динамичког плана пројекта, а саставни део овог 

пројектног задатка је Детаљни динамички план (Прилог 2) који дефинише планирану диманику 

спровођења активности у оквиру Пројекта РНУ „Колубара“,  који обухвата  и одрговарајуће 

активности јавних набавки.  

Табела 1. Схематски приказ оквирног динамичког плана пројекта 

Фаза 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Избор Консултанта 
                

Фаза А (I: 2019/2020)                 

Фаза Б                 

Фаза Ц                 
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1.2 ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА И ВЕРИФИКАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 

Пројекат ће се реализовати уз континуирано праћење и контролу извршења задатака, постизања 

задатих циљева и верификацију резултата, за шта Наручилац пројекта задужује Консултанта за 

експертски надзор у праћењу реализације Пројекта (у даљем тексту: Консултант), и Радну групу 

Наручиоца пројекта ( у даљем тексту: Радна група). 

Сви учесници у реализацији Пројекта именују своје координаторе, који су задужени за 

координацију и сарадњу у циљу ефикасности и постизања постављених циљева. 

Сви остали Извршиоци (Пројект девелопер, Испоручиоци опреме, Извођачи радова) су дужни да 

у свим етапама реализације Пројекта сарађују са Консултантом и Радном групом и да поступају по 

њиховим примедбама, према усаглашеној динамици која неће утицати на коначни рок завршетка РНУ 

„Колубара“.  

Сви Извршиоци ће имати именоване координаторе који ће их званично представљати и обављати 

писмену коресподенцију између Извршиоца и Наручиоца Пројекта (којег представља Координатор 

Радне групе наручиоца).  

2 ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА  

Овај пројектни задатак се односи на набавку услуга Консултанта за за експертски надзор за 

кориснике система РНУ „Колубара“:  

Услуге ове врсте су неопходне за успешно праћење сложених пројекта ове врсте и одвијаће се у 

периоду од децембра 2019. до априла 2022. године.  

3 УЛОГА ЕКСПЕРТСКОГ НАДЗОРА У ПРОЈЕКТУ СИСТЕМА РНУ „КОЛУБАРА“ 

С обзиром на комплексност проблематике унапређења заштите од поплава и смањења ризика од 

катастрофа, системи за рану најаву и упозорења од поплава подразумевају примену врхунских 

техничко-технолошких достигнућа у области хидротехничког инжењерства и примену 

телекомуникационе, информатичке опреме и апликација последње генерације.  

У том смислу, за постизање очекиваних циљева будућег система РНУ „Колубара“, Наручилац се 

опредељује за активни приступ праћења пројектних активности, дајући значај следећим елементима: 

– прецизно дефинисаном пројектним задацима који морају бити верификовани од стране 

корисника будућег система, и  

– успостављеном механизму активног праћења, контроле и верификације резултата од стране 

стручних тела Наручиоца (експертског надзора и радне групе корисника), уз висок степен 

координације са извршиоцима Пројекта. 

Наручилац такође препознаје да је основни предуслов за успешну реализацију пројекта ове врсте 

и висок степен стручности извршилаца и познавање савремених техничко-технолошких и научних 

достигнућа у области хидротехничког инжењерства, телекомуникационих и информационих 

технологија.  

Одређени елементи пројектних активности, код пројеката ове врсте, имају и карактер научно-

истраживачког рада, посебно у методолошком приступу и избору концепције.  

Пројекат ове врсте и значаја, који се први пут реализује у Србији, захтева дуги период 

реализације и имплементације, значајна буџетска средства и имаће капиталан значај за цело 

подручје Републике и домаћу стручну јавност.  

С обзиром да су циљеви будућег система РНУ „Колубара“ усаглашени са смерницама о 

превентиви у Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, израда 

предметног Пројекта има карактер превентивних активности за смањење ризика од поплава са 

елементима који доприносе управљању ванредним ситуацијама, у чему, сагласно овом закону (члан 
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35), посебну улогу имају високошколске установе и научно-истраживачки субјекти, који могу бити 

ангажовани у оперативним телима. 

 

У том смислу, имајући у виду и чињеницу да одређене пројектне активности имају и елементе 

научно истраживачког рада, Наручилац пројекта ЈВП „Србијаводе“, као „субјекат од посебног значаја 

за заштиту од спасавања у области водопривреде“, препознаје да се успешна реализација Пројекта и 

испуњење постављених циљева у области заштите и спасавања на сливу Колубаре као изузетно 

рањивом подручју може успешно остварити само уз ангажовање високошколске, научне и 

истраживачке установе.  

У том смислу, Наручилац се опредељује да се у току реализације пројекта одређеној 

високошколској научно-истраживачкој установи додели улогу Консултанта за експертски 

надзор у праћењу реализације Пројекта. Услов за то је да оваква установа располаже потребним 

стручним кадром, тј. експертима са знањима из различитих области са којим предметни 

пројекат има додире. 

4 ЗАДУЖЕЊА, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТ ЕКСПЕРТСКОГ НАДЗОРА  

Експертски надзор којим се подршка Наручиоцу Пројекта и корисницима система РНУ 

„Колубара“ током припреме и реализације Пројекта има следеће основне задатке:  

1) континуирано праћење реализације пројекта и контролу рада извршилаца пројекта. 

2) учешће у процедурама јавних набавки услуга и добара предвиђених пројектом 

(пројектних задатака, спецификације ) и евалуацији понуда   

У општем случају, Консултант за експертски надзор има следећа задужења: 

Задатак 1: Континуирано праћење реализације пројекта, верификација резултата:  

– континуирано праћење свих пројектних активности, у складу са уговорима и пројектним 

задацима, 

– оцена исправности методологије, анализа и прорачуна које примењују извршиоци пројекта,  

– контрола примене савремених научних и техничко-технолошких достигнућа у пројектним 

активностима, 

– учешће у дефинисању концепције, техничких решења будућег система, 

– верификација резултата у складу са постављеним циљевима Пројекта, 

– месечно извештавање о извршењу пројектног задатка, уз спецификацију и оверу Обрачуна 

трошкова за извршени обим посла, 

– месечно извештавање о оствареним резултатима Пројекта,  

– месечно извештавање о ангажовању стручњака из тима Консултанта за експертски надзор, који 

се прилаже уз Обрачун месечног ангажовања, сагласно проценту извршења уговора о реализацији 

Пројекта. 

Задатак 2: Учешће у процедурама јавних набавки услуга и добара предвиђених пројектом 

(пројектних задатака, спецификације ): 

– учешће у процесу припреме конкурсне документације за набавку добара и услуга (хардверских 

и софтверских компоненти, мерних уређаја и опреме за модернизацију постојећег и опремање 

допунског мониторинг система),  

– учешће овлашћеног представника у евалуцији понуда (у својству члана комисије Наручиоца) и 

избор најповољнијег  понуђача за доделу уговора о извршењу предметног пројекта.  

Наручилац Пројекта у уговору са Консултантом за експертски надзор одређује састав тима 

стручњака за све области које су предмет Пројекта, сагласно саставу пројектног тима извршиоца 

пројекта (допунски услови у конкурсној документацији).  
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Извештаје, спецификације и обрачуне потписује и оверава Координатор Консултанта за 

експертски надзора, по моделу Наручиоца.  

Координатор Консултанта за експертски надзор, овером и потписом Извештаја и Обрачуна, 

одговоран је за обим и квалитет извршених активности извршилаца Пројекта.  

Обавеза извршилаца пројекта је да редовно извештава и упознаје Консултанта за техничку 

асистенцију о свим активностима и да подноси извештаје о спроведеним фазама Пројектног задатка.  

Наручилац  Извршилац 
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Прилог 1. 

РАЗВОЈ СИСТЕМА РАНЕ НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА ОД ПОПЛАВА НА СЛИВУ КОЛУБАРЕ 

(РНУ „КОЛУБАРА“) 

КОНЦЕПЦИЈА ПРОЈЕКТА РНУ „КОЛУБАРА“ 

1 УВОД 

1.1 УГРОЖЕНОСТ ОД ПОПЛАВА НА СЛИВУ КОЛУБАРЕ 

Слив реке Колубаре је по својим геоморфолошким и хидролошким карактеристикама 

предиспониран за формирање поплавних таласа бујичног карактера. У прошлости су забележена честа 

изливања великих вода Колубаре и притока, чак и на деоницама са изграђеном заштитном водном 

инфраструктуром (слика 1), са великим штетама у приобалним насељима, на капиталним енергетским 

и рударским комплексима, саобраћајној инфраструктури, привредним објектима и пољопривредним 

површинама. Последице катастрофалних поплава у мају 2014. године, када су забележене и људске 

жртве, указале су на неопходност унапређења заштите од поплава у сливу Колубаре. Због очекиваног 

дугог периода реализације заштитних мера, било је неопходно усвојити стратешку концепцију, фазе 

реализације и приоритете.  

Након поплава у 2014. години, Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) „Србијаводе” иницирало је 

израду експертиза и реконструкције поплавног таласа, а затим и израду Студије унапређења заштите 

од штетног дејства вода на сливу Колубаре (у даљем тексту: Студија унапређења заштите), која је 

завршена у 2018. години. На основу анализа поплавног догађаја из 2014. године и штета од поплава, 

резултата хидролошко-хидрауличких прорачуна и анализа постојећег стања система заштитних 

објеката, у Студији унапређења заштите дата је оцена угрожености подручја од поплава за усвојене 

меродавне хидролошке параметре. Указано је на висок ризик од нових поплава и штета на целом сливу, 

што је последица трајног заузећа природних ретензионих простора у непосредном приобаљу Колубаре 

и притока, неповољног положаја приобалних насељених места и неповољног контакта водотокова са 

капиталном саобраћајном инфраструктуром.  

 

 

Слика 1: Слив Колубаре са приказом система заштите од поплава 
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Студијом унапређења заштите је дефинисана стратешка концепција унапређења заштите од 

штетног дејства вода на целом сливу, заснована на доминантној примени активних мера заштите. То 

ће се остварити: 

– фазном изградњом 20 акумулација и ретензија,  

– повећањем ретензионих капацитета земљишта у сливу применом противерозионих мера и 

радова,  

– применом неструктурних мера, од којих посебан значај има развој система ране најаве.   

Резултати Студије су потврдили да заштита Обреновца има приоритет, јер је у садашњим 

условима присутан висок ризик од продора великих вода ка насељу и при знатно мањим дотоцима од 

забележених у 2014. години, што је последица искључења постојећих ретензионих простора 

(изградњом саобраћајне инфраструктуре у плавној зони), а посебно искључења нужних ретензионих 

простора (реконструкцијом заштитних насипа у зони површинских копова угља).  Ризик од отказа 

заштитних система повећан је након 2014. године и изградњом путне инфраструктуре у зонама 

укрштања са коритом Колубаре (9 критичних локалитета непосредно узводно од Обреновца).  

Због ограничених могућности за структурне/инвестиционе мере заштите од великих вода, као и 

ограничених и неповољних услова за спровођење ефикасне одбране од поплава у зони ових критичних 

локалитета, ЈВП „Србијаводе“ оцењује да је сасвим извесно да би евентуални неповољни хидролошки 

сценарио и продор воде условили потребу за проглашењем ванредне ситуације, која може условити и 

одлуку надлежних субјеката за проглашење ризичне евакуације угроженог становништва из 

Обреновца.   

С обзиром на чињеницу да је за реализацију пројеката оваквог ранга потребно више од десет 

година, ЈВП „Србијаводе“ је већ започело израду техничке документације за ове капиталне 

водопривредне објекте. Синхронизовано са овим активностима, ЈВП „Србијаводе“ припрема и 

решавање проблема на критичним локалитетима већ у 2019. години, и то извршењем радова који имају 

карактер хитних радова у смислу члана 143. Закона о планирању и изградњи, (у поглављу 10: Посебни 

случајеви грађења, односно извођења радова без прибављене грађевинске дозволе) за које ће надлежне 

институције и Влада Републике Србије донети одговарајуће акте.  

Потребно је имати у виду да у садашњим условима са недовољним степеном заштите Обреновца, 

правовремене и поуздане метеоролошке и хидролошке прогнозе имају посебан значај као предуслов за 

развој савременог система ране најаве и упозорења. Са развојем таквог система може се подићи степен 

спремности за ефикасан одговор на поплавни догађај и ублажавање последица поплава на сливу 

Колубаре, остварује се развојем савременог система ране најаве и упозорења. 

1.2 ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА РАЗВОЈ СИСТЕМА РАНЕ НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА ОД 

ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА –  ОБАВЕЗЕ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“  

Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Сл. гласник РС“, број 88/2010) одређује 

искључиву надлежност и одговорност Републичког хидрометеоролошког завода Србије (у даљем 

тексту: РХМЗС) у издавању метеоролошких и хидролошких обавештења, најава и упозорења. 

Одредбама овог закона дефинисано је да РХМЗС управља државним метеоролошким и хидролошким 

осматрачким системом, а да се за постизање квалитетније прогнозе и ране најаве, могу развити и 

„допунске мреже станица“ других корисника, које морају бити компатибилне са системом којим 

управља РХМЗС. 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“, број 87/18) утврђује поплаве као једну од опасности по живот и здравље људи, 

материјална и културна добра или животну средину. Такође, овим законом се дефинише „концепт 

успостављања система за смањење ризика, као дела унапређења националне безбедности и јачања 

отпорности на догађаје који имају карактер опасности“.  

Овај закон препознаје поплаве као феномен који се не могу у потпуности спречити, али се ризик 

од природне катастрофе ове врсте може значајно смањити развојем система пасивних и активних мера.  
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У циљу смањењу ризика и јачања отпорности и спремности за ефикасан одговор на поплавне догађаје, 

у закону је посебно дат значај превенцији, која подразумева и успостављен систем за правовремено и 

поуздано информисање о опасности. У том смислу, законом се дефинишу и обавезе надлежних органа 

– „субјеката система смањења ризика од катастрофа“ – у најави непосредне опасности „као стања 

са одговарајућим степеном извесности о присутном ризику и претњи“:  

– Сагласно овом закону, РХМЗС и јавна водопривредна предузећа, као надлежни субјекти 

система смањења ризика од поплава, имају обавезу да најављују непосредну опасност од поплава, 

обавештавају о актуелној хидролошкој ситуацији (служба 112), проглашеној фази одбране, развоју 

хидролошке ситуације и мерама које се предузимају.  

– С обзиром да најава непосредне опасности претходи проглашењу ванредне ситуације и 

активирању плана заштите и спасавања, надлежни органи су дужни да успоставе системе за 

правовремено прикупљање података, детектовање удеса, њихову анализу и израду прогноза, ширење 

информација значајних за упозоравање или узбуњивање појединаца, заједница и организација које 

могу бити угрожене неком опасношћу. 

– Узбуњивање је обавештавање о насталој или наступајућој опасности у циљу припреме за 

правовремени и ефикасан одговор и смањење вероватноће настанка штете или губитака.  

Одредбе поменутих законских аката усаглашене су са одредбама Општег плана за одбрану од 

поплава (Уредба Владе, „Службени гласник РС“, број 18/2019, у даљем тексту: Општи план), према 

којем РХМЗС и ЈВП „Србијаводе“ имају изузетно значајну одговорност за прогнозе, процене и 

правовремена упозорења и обавештења о присутној непосредној опасности од поплава:  

– Одредбе Општег плана за одбрану од поплава, као и поменути закон о смањењу ризика, 

дефинишу обавезу одговорних лица из ЈВП „Србијаводе“ да правовремено обавесте надлежне 

институције о потреби проглашења ванредне ситуације. 

– Општим планом је утврђено да ЈВП „Србијаводе“ упућује ово обавештење када се више не могу 

спровести мере одбране и спречити изливања и плављења, када водостаји достигну критичне коте 

(меродавне коте заштите система) и када је очекивано даље погоршање хидролошке ситуације, на 

основу прогноза и упозорења РХМЗС. 

С обзиром да су на сливу Колубаре заступљени водотоци са бујичним хидролошким режимом, 

веома је кратко време за правовремне најаве поплава и за предузимање мера одбране од поплаве, а у 

неким околностима и за активирање плана заштите и спасавања. 

У случају Обреновца, као што је већ наведено, с обзиром на карактеристике слива и актуелну 

проблематику (постојећи критични локалитети и низак степен заштите), обавештење о потреби 

проглашења ванредне ситуације може условити и доношење одлуке о заштити и спасавању, што 

подразумева и ризичну евакуацију већег броја становништва.  

Из поменутих разлога, кључно питање је да ли ЈВП „Србијаводе“ и РХМЗС могу испунити 

обавезе прописане поменутим законским актима и правовремено и поуздано донети одлуке о 

обавештавању о непосредној опасности која ће условити покретање сложеног и ризичног процеса 

заштите и спасавања - евакуације.   

1.3 ИНИЦИЈАТИВА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ЗА РАЗВОЈ РНУ „КОЛУБАРА“  

Полазећи од актуелног стања хидрометеоролошког осматрачког система на сливу Колубаре, а 

имајући у виду поменуте процене о високом степену ризика и опасности по људске животе у случају 

плављења Обреновца и других насељених места на овом сливу, ЈВП „Србијаводе“ изражава посебан 

интерес да већ у 2019. години започне пројектне активности за развој система ране најаве и 

упозорења на сливу Колубаре (даље: Пројекат РНУ „Колубара“), у сарадњи са другим надлежним 

субјектима, а пре свега са РХМЗС.  

ЈВП „Србијаводе“ планира да спроведе јавну набавку добара и услуга за реализацију Пројекта 

РНУ „Колубара“. У том смислу, ЈВП „Србијаводе“ је Наручилац пројекта. 
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ЈВП „Србијаводе“ је обавестило и Републички штаб за ванредне ситуације и Републички 

хидрометеоролошки завод о свим активностима у вези овог комплексног пројекта, који има капитални 

значај за све локалне самоуправе не само на овом сливу. 

Стечена искуства свих учесника у овом пројекту ће се моћи применити и на друге сливове у 

Србији на којима је присутна проблематика угрожености од поплава бујичног карактера (доминантне 

притоке Велике, Јужне и Западне Мораве).   

С обзиром на комплексност проблематике унапређења заштите од поплава и смањења ризика од 

катастрофа, системи за рану најаву и упозорења од поплава подразумевају примену врхунских 

техничко-технолошких достигнућа у области хидротехничког инжењерства и примену 

телекомуникационе, информатичке опреме и апликација последње генерације.  

У том смислу, за постизање очекиваних циљева будућег РНУ „Колубара“, Наручилац се 

опредељује за активни приступ праћења пројектних активности, дајући значај следећим елементима: 

– прецизно дефинисаном пројектном задатку који мора бити верификован од стране корисника 

будућег система и  

– успостављеном механизму активног праћења, контроле и верификације резултата од стране 

стручних тела Наручиоца, уз висок степен координације са Извршиоцима пројекта. 

Наручилац такође препознаје да је основни предуслов за успешну реализацију пројекта ове врсте 

и висок степен стручности извршилаца и познавање савремених техничко-технолошких и научних 

достигнућа у области хидротехничког инжењерства, телекомуникационих и информационих 

технологија.  

Одређени елементи пројектних активности, код пројеката ове врсте, имају и карактер научно-

истраживачког рада, посебно у методолошком приступу и избору концепције.  

Пројекат ове врсте и значаја, који се први пут реализује у Србији, захтева дуги период 

реализације и имплементације, значајна буџетска средства и имаће капиталан значај за цело 

подручје Републике и домаћу стручну јавност. С обзиром да су циљеви будућег РНУ „Колубара“ 

усаглашени са смерницама о превентиви у Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама, израда предметног Пројекта има карактер превентивних активности за 

смањење ризика од поплава са елементима који доприносе управљању ванредним ситуацијама, у чему, 

сагласно овом закону (члан 35), посебну улогу имају високошколске установе и научно-истраживачки 

субјекти, који могу бити ангажовани у оперативним телима. 

У том смислу, имајући у виду и чињеницу да одређене пројектне активности имају и елементе 

научно истраживачког рада, Наручилац пројекта ЈВП „Србијаводе“, као „субјекат од посебног значаја 

за заштиту од спасавања у области водопривреде“, препознаје да се успешна реализација Пројекта и 

испуњење постављених циљева у области заштите и спасавања на сливу Колубаре као изузетно 

рањивом подручју може успешно остварити само уз ангажовање високошколске, научне и 

истраживачке установе.  

У том смислу, Наручилац се опредељује да се у току реализације пројекта одређеној 

високошколској научно-истраживачкој установи додели улогу Консултанта за експертски 

надзор у праћењу реализације Пројекта. Услов за то је да оваква установа располаже потребним 

стручним кадром, тј. експертима са знањима из различитих области са којим предметни 

пројекат има додире. 

Задатак, овлашћења и одговорност Консултанта за експертски надзор у праћењу реализације 

Пројекта, детаљније је дефинисан у поглављу 5. 

Сврха овог документа јесте да дефинише основне концепте реализације Пројекта РНУ 

„Колубара“. Конкретно, овај документ:  

– формулише основне циљеве развоја РНУ „Колубара“, 

– дефинише динамику и фазе реализације Пројекта, 

– чини основу за припрему тендерске документације за набавке услуга и добара и 

– поставља принципе за реализацију Пројекта. 
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2 ЦИЉЕВИ И КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА РНУ „КОЛУБАРА“   

2.1 ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА РНУ „КОЛУБАРА“ 

Савремени систем ране најаве и упозорења је неопходан за правовремну најаву о непосредној 

опасности од поплавног догађаја и доношење одлука за предузимање мера заштите становништва и 

инфраструктуре.  

РНУ „Колубара“ мора испунити следеће циљеве: 

– да унапреди прикупљање квалитетних метеоролошких и хидролошких података, 

– да омогући поуздану и правовремену анализу хидролошке ситуације и израду хидролошких 

прогноза, 

– да омогући правовремено детектовање екстремне хидролошке ситуације, 

– да правовремено омогући ширење информација значајних за упозоравање појединаца, 

заједница и организација које могу бити угрожене како би се припремили и на време реаговали чиме 

се смањује вероватноћа настанка штете или губитака, 

– да правовремено омогући узбуњивање односно обавештавање о непосредно наступајућој или 

насталој опасности од поплава, 

– да правовремено пружи подршку изради и спровођењу оперативних планова одбране од 

поплава и 

– да правовремено пружи подршку у доношењу одлука у вези са планирањем и реализицијом 

нових објеката за заштиту од поплава. 

Због учесталости  појаве таласа великих вода које имају изразито бујични карактер са кратким 

временом појаве и великим протицајима и које плаве приобаља и наносе штете већих размера, будући 

систем ране најаве и упозорења на поплаве се успоставља на целом сливу реке Колубаре, површине 

3.638 km2, који обухвата подручја 14 локалних самоуправа: Обреновац, Барајево, Сопот, Лазаревац, 

Коцељева, Владимирци, Шабац, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Аранђеловац, Горњи 

Милановац,  Косјерић и град Ваљево. 

2.2 КОРИСНИЦИ РНУ „КОЛУБАРА“ 

С обзиром на дефинисане надлежности, основни корисници РНУ „Колубара“ ће бити и ЈВП 

„Србијаводе“ и РХМЗС, са одговорностима које су усклађене са законом.  

Конфигурација будућег РНУ „Колубара“ мора бити заснована на оптималном распореду станица 

за мерење падавина и водостаја и у том сегменту мора бити усаглашена и након имплементације 

интегрисана у регионални и национални систем којима управља РХМЗС.  

Полазећи од постављених циљева да будући систем мора омогућити правовремено информисање 

и других субјеката за смањење ризика од поплава, посебно субјеката који су задужени за узбуњивање 

и спровођење мера заштите и спасавања услед поплавних догађаја и чије су вредности потенцијално 

угрожене, корисници система су и: 

– Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације, Управа за управљање 

ризиком,  

– Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде,  

– Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре, 

– ЈП Путеви србије, 

– ЈП ЕПС – РБ Колубара и  

– Локалне самоуправе на сливу Колубаре (Обреновац, Барајево, Сопот, Лазаревац, Коцељева, 

Владимирци, Шабац, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Аранђеловац, Горњи Милановац, 

Косјерић и град Ваљево). 

Од посебног је значаја компатибилност будућег система са Системом ране најаве за поплаве на 

водама 2. реда, који се развија у оквиру пројекта за унапређење Система за рану најаву и узбуњивање 
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становништва на територији Града Београда (Наручилац: UNDP и Град Београд, период 

имплементације октобар 2018 - децембар 2020).  

Напомена: слив Колубаре обухвата и подручја општина Обреновац, Барајево и Лазаревац које 

припадају Граду Београду.  

3 СТРУКТУРА И ПОСТУПАК ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РНУ „КОЛУБАРА“   

3.1 СТРУКТУРА РНУ „КОЛУБАРА“ 

РНУ „Колубара“ треба да буде формиран као организовани скуп наменских софтверских 

компоненти и података, који ће се ослањати на одговарајућу осматрачку мрежу, 

телекомуникациону инфраструктуру и рачунарску опрему и бити у служби наменски обучених 

техничких лица и других корисника. 

Наменске софтверске компоненте развијене према принципима савремене сервисно 

оријентисане архитектуре, обухватају: 

– Софтвер за управљање подацима – серверске компоненте: база података и сервиси; односи 

се на аквизицију из различитих извора, аутоматску валидацију и оцену квалитета, као и архивирање 

података о осматрању метеоролошких и хидролошких величина на сливу, укључујући све релевантне 

податке (временске серије, ГИС податке …).  

– Математичке моделе релевантних процеса на сливу; односи се на дистрибуиране и/или семи-

дистрибуиране хидролошке моделе и хидрауличке моделе неустаљеног течења у отвореним токовима, 

укључујући и прорачунске сервисе којима се постиже спрезање и параметризација модела (у складу са 

аквизицијом метеоролошких и хидролошких података).  

– Корисничке апликације – кориснички алат за праћење метеоролошког и хидролошког стања 

на сливу (праћење података са осматрачке мреже), кориснички алат за анализу и прогнозу хидролошке 

ситуације на сливу, интернет портал за дисеминацију информација и сл. 

– Администраторске алате за: одржавање софтверских компоненти за управљање подацима 

(базе података, сервиса за обраду и приступ подацима и сл.), одржавање параметара модела и 

прорачунских сервиса, управљање правима приступа корисника и др. 

Осматрачка мрежа се односи на постојеће и будуће метеоролошке и хидролошке станице, 

односно на стабилне уређене локације са инсталисаном функционалном мерном опремом. У сливу 

постоји одређени број метеоролошких и хидролошких станица, које се налазе у систему РХМЗС и 

привредних субјеката. Међутим, оцењује се да број постојећих станица и њихова опремљеност нису 

адекватни за коришћење у систему најаве са циљевима који обезбеђују потребан степен 

правовремености и поузданости за надлежне субјекте, који организују спровођење мера одбране од 

поплава, односно субјекте који су задужени за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Рачунарска опрема односи се на потребне наменске рачунарске ресурсе (сервере, радне 

станице, дисплеје и др.) са одговарајућим системским софтвером и сервером базе података помоћу 

којих ће се вршити праћење, управљање и администрација система. 

Телекомуникациона инфраструктура се односи на обезбеђење преноса података од мерних 

места до сливног центра (или као набавку и инсталацију телекомуникационе опреме или као пружање 

услуге преноса података). 

Наменски обучена техничка лица представљају техничка лица која су кроз активност обуке 

оспособљена да користе и одржавају све софтверске, хардверске и комуникационе елементе система 

РНУ „Колубара“. 

3.2 ПОСТУПАК РАЗВОЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  РНУ „КОЛУБАРА“ 

У пројекту РНУ „Колубара“ се могу идентификовати следеће улоге: 
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– Консултант за експертски надзор – експертска подршка Наручиоцу и корисницима РНУ 

„Колубара“ и континуирано праћење реализације пројекта и контролу рада Пројект девелопера и 

других учесника (набавка услуге). 

– Пројект девелопер  (Project Developer) – израда студијске и техничке документације, развој и 

имплементација софтвера, обука корисника и сл. (набавка услуге). 

– Испоручиоци опреме – набавка, допрема и инсталација мерене, телекомуникационе и 

рачунарске опреме (набавка добара). 

– Извођачи грађевинских радова – изградња и уређење мерних места (набавка радова). 

Наведене улоге ће се реализовати кроз различите поступке набавке финансијским средствима 

која ће се обезбедити из различитих извора. Обезбеђење средстава за реализацију пројекта диктираће 

његову динамику кроз више фаза (поглавље 4). 

Поступак развоја и имплементације  РНУ „Колубара“ ће се одвијати кроз следеће активности: 

(1) Припремне активности  

a. Формирање пројектних задатака, формирање тендерске документације и избор Пројект 

девелопера – улога Консултанта. 

(2) Израда Студије изводљивости са концепцијом развоја и имплементације РНУ „Колубара“  

a. Израда Студије изводљивости са концепцијом развоја и имплементације РНУ „Колубара“ као 

основа за развој и имплементацију РНУ „Колубара“ (концепцијско решење целовитог система, све 

потребне функционалности наменских софтверских компоненти, избор и верификација оптималног 

броја и оптималних локалитета за успостављање осматрачке мреже, техничке карактеристике мерних 

места, техничке карактеристике мерне, телекомуникационе и рачунарске опреме, као и план и 

организација развоја) – улога Пројект девелопера. 

b. Усвајање Студије изводљивости са концепцијом развоја и имплементације РНУ „Колубара“ - 

улога Консултанта. 

(3) Развој и имплементација наменских софтверских компоненти  

a. Израда концепцијског решења софтвера (обухваћено у Студији изводљивости са концепцијом 

развоја и имплементације РНУ „Колубара“ – улога Пројект девелопера.  

b. Израда и инсталација софтверских компоненти на наменском хардверу (израда спецификације 

софтверских захтева, израда базе података, развој серверских компоненти и корисничких алата, 

развојно тестирање серверских компоненти и корисничких алата, развој и верификација нумеричких 

модула, развој и калибрација математичких модела и др.) – улога Пројект девелопера.  

c. Израда документације о софтверским компонентама (методологија и теорија, техничке 

карактеристике, упутства за коришћење и одржавање и сл.) – улога Пројект девелопера. 

(4) Формирање осматрачке мреже 

a. Израда концепцијског решења осматрачке мреже (обухваћено у Студији изводљивости са 

концепцијом развоја и имплементације РНУ „Колубара“) – улога Пројект девелопера. 

b. Израда пројеката мерних места (пројекат грађевинских радова, дефинисање техничких 

спецификација мерне и телекомуникационе опреме и сл.) – улога Пројект девелопера. 

c. Формирање тендерске документације и избор Извођача радова – улога Консултанта. 

d. Формирање тендерске документације и избор Испоручиоца опреме – улога Консултанта. 

e. Извођење грађевинских радова – улога Извођача радова. 

f. Набавка, допрема и инсталација мерне и телекомуникационе опреме – улога Испоручиоца 

опреме. 

g. Конфигурисање софтверских компоненти за аквизицију и пренос података од мерног места до 

наменске рачунарске опреме РНУ „Колубара“ – улога Пројект девелопера. 

h. Израда документације о изведеном стању објекта и опреме (укључујући и упутства за 

коришћење и одржавање) – улога Пројект девелопера. 

 

(5) Формирање телекомуникационе инфраструктуре 



Конкурсна документација за јавну набавку  услуга – 

Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе 

система РНУ „Колубара” (2019) 
 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр.2А, Нови Београд  16/48 

   

 

 

 

16 

a. Израда концепцијског решења заснованог на постојећој телекомуникационој инфраструктури 

са предлогом проширења (обухваћено у Студији изводљивости са концепцијом развоја и 

имплементације РНУ „Колубара“) са детаљним техничким спецификацијама – улога Пројект 

девелопера.  

b. Формирање тендерске документације и избор Испоручиоца опреме– улога Консултанта. 

c. Израда пројекта, набавка, допрема и инсталација телекомуникационе инфраструктуре – улога 

Испоручиоца опреме. 

(6) Формирање Управљачког центра 

a. Израда концепцијског решења Управљачког центра (обухваћено у Студији изводљивости са 

концепцијом развоја и имплементације РНУ „Колубара“) са детаљним техничким спецификацијама – 

улога Пројект девелопера. 

b. Формирање тендерске документације и избор Испоручиоца опреме – улога Консултанта. 

c. Набавка, допрема и инсталација рачунарске опреме и системског софтвера – улога 

Испоручиоца опреме. 

d. Конфигурисање свих софтверских компоненти на наменској рачунарској опреми РНУ 

„Колубара“ – улога Пројект девелопера. 

e. Израда документације о изведеном стању Управљачког центра (укључујући и упутства за 

коришћење и одржавање) – улога Пројект девелопера. 

(7) Интеграција компоненти, тестирање и обука РНУ „Колубара“ 

a. Финална подешавања интегралне верзије (подешавање параметара софтверских компоненти, 

калибрација математичких модела и сл.) - улога Пројект девелопера. 

b. Спровођење тестирања и израда извештаја о тестирању РНУ „Колубара“ - улоге Пројект 

девелопера и Консултанта. 

c. Спровођење обуке кроз организовање одговарајућег броја радионица у складу са динамиком 

развоја система – улога Пројект девелопера. 

4 ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА РНУ „КОЛУБАРА“  

С обзиром на значај и комплексност Пројекта РНУ „Колубара“, као и на специфично прожимање 

три компоненте за реализацију Пројекта, и имајући у виду трајање процедура доделе уговора а посебно 

чињеницу да су за пројекте ове врсте важни вишегодишњи хидролошки циклуси, реализација Пројекта 

је предвиђена кроз више фаза (целина) у периоду од 2019. до 2022. године, са имплементацијом и 

пробним радом на „пилот сливу“, реке Тамнаве, који би обухватио две хидролошке године.  Кроз фазе 

реализације ће се обезбедити континуирани развој РНУ „Колубара“ до нивоа који је у складу са 

постављеним циљевима Пројекта. 

Предвиђене фазе реализације Пројекта РНУ „Колубара“ су: Фаза А (I: 2019/2020)  (I: 

2019/2020), Фаза Б и Фаза Ц. Фазе се описују у наставку. Конкретни задаци и активности појединих 

фаза ће се детаљно формулисати кроз пројектне задатке. Табела 1 даје шематски динамички план 

реализације пројекта. 

Табела 1. Схематски приказ оквирног динамичког плана пројекта 

 Фаза 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Избор 

Консултанта                                 

Фаза А (I: 

2019/2020)                  

Фаза Б                 

Фаза Ц                 

4.1 ИЗБОР КОНСУЛТАНТА 
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Ова фаза подразумева набавку услуге техничке асистенције за Наручиоца пројекта, тј. избор 

Консултанта. 

4.2 ФАЗА А (I: 2019/2020)  

Очекивани резултати Фазе А:  

– аквизиција података из постојећих извора на пилот сливу Тамнаве (у складу са постојећим 

стањем државног осматрачког система РХМЗ),  

– праћење метеоролошког и хидролошког стања (праћење података са осматрачке мреже) на 

пилот сливу Тамнаве са дефинисаним праговима за најаве и упозорења, 

– прелиминарна анализа и прогноза хидролошке ситуације на пилот сливу Тамнаве (са 

прелиминарно калибрисаним математичким моделима) и 

– дисеминацију расположивих информација. 

Обим и садржај активности у реализацији Фазе А (I: 2019/2020):  

(1) – обим реализације потребан за покретање набавке за набавку услуга Пројект девелопера за 

реализацију Фазе А. 

(2) – пун предвиђени обим реализације кроз (2.a) и (2.b), чиме би били реализовани и (3.a), (4.a), (5.a) 

и (6.a). 

(3) – део пуног предвиђеног обима реализације (3.a), (3.b) и (3.c):  

– софтвер за управљање подацима – развити га у потпуности, инсталирати и подесити параметре 

за пријем постојећих података за пилот слив Тамнаве; 

– математички модели – развити хидролошки и хидраулички модел пилот слива Тамнаве, 

извршити њихову прелиминарну калибрацију са расположивим фондом података; развити 

прорачунске сервисе; инсталирати моделе и сервисе и омогућити оперативно коришћење; 

– корисничке апликације – развити све предвиђене корисничке алате за пилот слив Таманаве; 

инсталирати их и повезати са осталим компонентама система; 

– администраторске алате – развити их у потпуности и инсталирати. 

(4) – део пуног предвиђеног обима реализације (4.a), (4.b), (4.c), (4.d) (4.e), (4.f), (4.g) и (4.h):  

– (4.b) – израдити пројекте свих у (4.а) предвиђених мерних места; 

– (4.c), (4.d) (4.e), (4.f), (4.g) и (4.h) реализовати за сва пројектована мерна места у пилот сливу 

Тамнаве. 

(5) – део пуног предвиђеног обима реализације (5.a), (5.b) и (5.c) за сва мерна места обухваћена 

предметном фазом у (4). 

(6) – пун предвиђени обим реализације  

(7) – део пуног предвиђеног обима реализације (за слив Тамнаве). 

4.3 ФАЗА Б 

Очекивани резултати Фазе Б:  

– аквизицију података из постојећих извора на целом сливу Колубаре (у складу са развојем 

осматрачке мреже),  

– праћење метеоролошког и хидролошког стања (праћење података са осматрачке мреже) на 

целом сливу Колубаре (у складу са развојем осматрачке мреже) са дефинисаним праговима за најаве и 

упозорења, 

– функционална анализа и прогноза хидролошке ситуације на пилот сливу Тамнаве (са 

калибрисаним математичким моделима),  

– прелиминарна анализа и прогноза хидролошких ситуација на осталом делу слива Колубаре (са 

прелиминарно калибрисаним математичким моделима) и 

– дисеминацију расположивих информација. 

Обим и садржај активности у реализацији Фазе Б:  
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 (1) – обим реализације потребан за покретање набавке за набавку услуга Пројект девелопера за 

реализацију Фазе Б. 

 (3) – део пуног предвиђеног обима реализације (3.b) и (3.c):  

– софтвер за управљање подацима –подесити параметре за пријем података у складу са развојем 

осматрачке мреже; 

– математички модели – калибрисати хидролошки и хидраулички модел слива Тамнаве са 

новоприкупљеним подацима, развити хидролошки и хидраулички модел остатка слива Колубаре, 

извршити њихову прелиминарну калибрацију са расположивим фондом података; инсталирати моделе 

и сервисе и омогућити оперативно коришћење; 

– корисничке апликације – развити све предвиђене корисничке алате за слив Колубаре; 

инсталирати их и повезати са осталим компонентама система. 

(4) – преостали део до пуног предвиђеног обима реализације (4.b), (4.c), (4.d) (4.e), (4.f), (4.g) и (4.h) за 

сва преостала пројектована мерна места у сливу Колубаре која нису обухваћена Фазом А. 

(5) – преостали део до пуног предвиђеног обима реализације (5.b) и (5.c) сва мерна места која нису 

обухваћена Фазом А. 

(7) – део пуног предвиђеног обима реализације (прелиминарно за цео слив Колубаре). 

4.4 ФАЗА Ц 

Очекивани резултати Фазе Ц:  

– Фаза Ц је завршна фаза Пројекта РНУ „Колубара“, која треба да обезбеди комплетирање 

система на целом сливу Колубаре и његово увођење у оперативно коришћење. 

Обим и садржај активности у реализацији Фазе Ц:  

 (1) – обим реализације потребан за покретање набавке за набавку услуга Пројект девелопера за 

реализацију Фазе Ц. 

 (3) – преостали део до пуног предвиђеног обима реализације (3.b) и (3.c):  

– математички модели – калибрисати хидролошки и хидраулички модел слива Колубаре са 

новоприкупљеним подацима; инсталирати моделе и сервисе и омогућити оперативно коришћење; 

 (7) – преостали део до пуног предвиђеног обима реализације кроз  (7.a), (7.b), и (7.c). 

5 ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА И ВЕРИФИКАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 

Пројекат ће се реализовати по задатим фазама у етапама које ће бити дефинисане приливом 

финансијских средстава. Детаљни програм активности биће дефинисан кроз пројектне задатке за 

поједине фазе и улоге у реализацији пројекта. 

Пројекат ће се реализовати уз континуирано праћење и контролу извршења задатака, постизања 

задатих циљева и верификацију резултата, за шта Наручилац пројекта задужује стручна тела:  

– Консултанта за експертски надзор у праћењу реализације Пројекта (у даљем тексту: 

Консултант) и  

– Радну групу Наручиоца пројекта ( у даљем тексту: Радна група). 

Наручилац посла ће ангажовати Консултанта кроз одговарајући поступак набавке услуга. 

Сви учесници у реализацији Пројекта именују своје координаторе, који су задужени за координацију 

и сарадњу у циљу ефикасности и постизања постављених циљева. 

Сви остали Извршиоци (Пројект девелопер, Испоручиоци опреме, Извођачи радова) су дужни да 

у свим етапама реализације Пројекта сарађују са Консултантом и Радном групом и да поступају по 

њиховим примедбама, према усаглашеној динамици која неће утицати на коначни рок завршетка РНУ 

„Колубара“.  
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Сви Извршиоци ће имати именоване координаторе који ће их званично представљати и обављати 

писмену коресподенцију између Извршиоца и Наручиоца Пројекта (којег представља Координатор 

Радне групе наручиоца).  

5.1 ЗАДУЖЕЊА, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТ КОНСУЛТАНТА 

Експертски надзор којим се подршка Наручиоцу Пројекта и корисницима система РНУ 

„Колубара“ током припреме и реализације Пројекта има следеће основне задатке:  

3) континуирано праћење реализације пројекта и контролу рада извршилаца пројекта. 

4) учешће у процедурама јавних набавки услуга и добара предвиђених пројектом 

(пројектних задатака, спецификације ) и евалуацији понуда   

У општем случају, Консултант за експертски надзор има следећа задужења: 

Задатак 1: Континуирано праћење реализације пројекта, верификација резултата:  

– континуирано праћење свих пројектних активности, у складу са уговорима и пројектним 

задацима, 

– оцена исправности методологије, анализа и прорачуна које примењују извршиоци пројекта,  

– контрола примене савремених научних и техничко-технолошких достигнућа у пројектним 

активностима, 

– учешће у дефинисању концепције, техничких решења будућег система, 

– верификација резултата у складу са постављеним циљевима Пројекта, 

– месечно извештавање о извршењу пројектног задатка, уз спецификацију и оверу Обрачуна 

трошкова за извршени обим посла, 

– месечно извештавање о оствареним резултатима Пројекта,  

– месечно извештавање о ангажовању стручњака из тима Консултанта за техничку асистенцију, 

који се прилаже уз Обрачун месечног ангажовања, сагласно проценту извршења уговора о реализацији 

Пројекта. 

Задатак 2: Учешће у процедурама јавних набавки услуга и добара предвиђених пројектом 

(пројектних задатака, спецификације ): 

– учешће у процесу припреме конкурсне документације за набавку добара и услуга (хардверских 

и софтверских компоненти, мерних уређаја и опреме за модернизацију постојећег и опремање 

допунског мониторинг система),  

– учешће овлашћеног представника у евалуцији понуда (у својству члана комисије Наручиоца) и 

избор најповољнијег  понуђача за доделу уговора о извршењу предметног пројекта.  

Наручилац Пројекта у уговору са Консултантом за експертски надзор одређује састав тима 

стручњака за све области које су предмет Пројекта, сагласно саставу пројектног тима извршиоца 

пројекта (допунски услови у конкурсној документацији).  

Извештаје, спецификације и обрачуне потписује и оверава Координатор Консултанта за 

техничку асистенцију, по моделу Наручиоца.  

Координатор Консултанта за експертски надзор, овером и потписом Извештаја и Обрачуна, 

одговоран је за обим и квалитет извршених активности извршилаца Пројекта.  

Обавеза извршилаца пројекта је да редовно извештава и упознаје Консултанта за техничку 

асистенцију о свим активностима и да подноси извештаје о спроведеним фазама Пројектног задатка.  

5.2 РАДНА ГРУПА НАРУЧИОЦА ПРОЈЕКТА  

Радна група врши координацију свих активности које спроводе Извршиоци Пројекта и 

Консултант за техничку асистенцију. Радну групу формира Наручилац Пројекта. 

Обавезан састав Радне групе чине сопствени стручњаци (различитих профила) Наручиоца и 

стручњаци представници РХМЗС као основног корисника са овлашћењима за верификацију резулатата 

Пројекта. У обавезном саставу радне групе су и спољни сарадници које Наручилац пројекта ангажује 
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сагласно профилу стручњака који су у пројектном тиму Извршиоца пројекта и Консултанта за 

експертски надзор. 

Радна група усваја извештаје и фазе реализације на основу препорука Консултанта, издаје 

обавезујуће захтеве према препорукама Консултанта који су у складу са Уговором и Пројектним 

задатком. Радна група Наручиоца пројекта ће се састајати периодично у складу са фазама пројекта, или 

чешће ако се за то укаже потреба.  

Обавеза Извршилаца Пројекта је да извештава чланове Радне групе на редовним састанцима о 

динамици реализације пројекта, спроведеним активностима у претходном периоду и планираним 

активностима за наредни период, поштујући пројектни задатак и уговорне обавезе.  

 

Наручилац пројекта 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАВОДЕ“ 
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Прилог 2. 

РАЗВОЈ СИСТЕМА РАНЕ НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА  

ОД ПОПЛАВА НА СЛИВУ КОЛУБАРЕ (РНУ „КОЛУБАРА“) 

ДЕТАЉАН ДИНАМИЧКИ ПЛАН 
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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 

 

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 дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

да има неопходан финансијски капацитет, 

што подразумева:  

– да му у последњих шест месеци до дана 

објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки текући рачуни нису 

били у блокади укупно више од 10 дана. 

 

да има неопходан финансијски капацитет 

доказује се достављањем:  

– 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 располаже неопходним пословним 

капацитетом, што подразумева: 

1) да је понуђач акредитован код 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја као научно-

истраживачка организација и да има 

истраживаче са научним референцама из 

области предмета јавне набавке (хидролошке 

анализе, анализе падавина, анализе великих 

вода, хидролошких мерења, хидролошких 

прогноза, хидролошко-хидрауличког 

моделирања и сл.); 

2) да понуђач у последње три године од дана 

објављивања позива за подношење понуда за 

предметну јавну набавку има најмање пет 

референци из области услуга које се односе 

на предмета јавне набавке (хидролошке 

1) Доказује се достављањем одлуке 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја о акредитацији научно-истраживачке 

установе и достављањем списка референци 

истраживача у међународним и домаћим 

научним часописима и на конференцијама;  

2) уговори са овереним окончаним 

ситуацијама или рачунима за коначно 

извршене пројекте или студије,  

или  

потврде инвеститора којом се несумњиво 

доказује да је понуђач у потпуности 

реализовао уговор о референтним услугама 
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анализе, анализе падавина, анализе великих 

вода, хидролошких мерења, хидролошких 

прогноза, хидролошко-хидрауличког 

моделирања и сл.) 

3. 

да располаже неопходним кадровским 

капацитетом, што подразумева да 

располаже довољним бројем запослених у 

радном односу или уговорно ангажованих 

стручних лица за област која је предмет јавне 

набавке, и то: 

– најмање једног дипломираног 

грађевинског инжењера хидротехничког 

смера са пројектантском лиценцом 314, са 

минимум 10 година искуства у струци и да је 

учествовао у изради најмање једне 

хидролошке студије са анализама великих 

вода;  

– најмање једног дипломираног 

грађевинског инжењера хидротехничког 

смера са пројектантском лиценцом 314, са 

минимум 10 година искуства у струци и да је 

учествовао у студијама везаним за мерења у 

хидротехници;  

– најмање једног дипломираног 

грађевинског инжењера хидротехничког 

смера са пројектантском лиценцом 314, са 

минимум 10 година искуства у струци и да је 

учествовао у изради хидролошко-

хидрауличких модела;  

– најмање једног дипломираног метеоролога 

или дипломираног грађевинског инжењера 

хидротехничког смера специјализованог за 

хидрологију, са минимум 10 година искуства 

у области хидрометеоролошких прогноза и 

ране најаве. 

Доказује се достављањем: 

– 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 

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. 

  

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

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

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

1.  2 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. 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 4) 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. 
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 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

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

неприхватљиву. 

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

да доставе доказ из члана  75. став 1. тачка 1) 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. 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 – Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и 

консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019), ЈН број 189/2019 

 

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 

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. 
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4.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

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

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

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

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

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

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

1. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

 

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

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

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

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

Регистар понуђача, уписати интернет страницу на којој су подаци јавно допступни 



Конкурсна документација за јавну набавку  услуга – 

Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе 

система РНУ „Колубара” (2019) 
 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр.2А, Нови Београд  30/48 

   

 

 

 

30 

6.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: 

Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019), 

ЈН број 189/2019 

 

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: 

 

 

______________________________ 

(најкасније до 1.04.2020. 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. 
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VI.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске 

услуге у реализацији Прве фазе система РНУ “Колубара” (2019) 

Ред. 

бр  
Назив услуге  

 цена  

без ПДВ-а  

цена  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 

1 

Задатак 1: Континуирано праћење реализације пројекта, 

верификација резултата: Комплет услуга, која обухвата следеће 

активности: 

1.1. континуирано праћење свих пројектних активности, у 

складу са уговорима и пројектним задацима, 

1.2. оцена исправности методологије, анализа и прорачуна 

које примењују извршиоци пројекта,  

1.3. контрола примене савремених научних и техничко-

технолошких достигнућа у пројектним активностима, 

1.4. учешће у дефинисању концепције, техничких решења 

будућег система, 

1.5. верификација резултата у складу са постављеним 

циљевима Пројекта, 

1.6. месечно извештавање о извршењу пројектног задатка, уз 

спецификацију и оверу Обрачуна трошкова за извршени обим 

посла, 

1.7. месечно извештавање о оствареним резултатима Пројекта,  

1.8. месечно извештавање о ангажовању стручњака из тима 

Консултанта за експертски надзор, који се прилаже уз Обрачун 

месечног ангажовања, сагласно проценту извршења уговора о 

реализацији Пројекта. 

  

  

  

2 

Задатак 2: Учешће у процедурама јавних набавки услуга и 

добара предвиђених пројектом (пројектних задатака, 

спецификације ): Комплет услуга, која обухвата следеће 

активности: 

2.1. учешће у процесу припреме конкурсне документације за 

набавку добара и услуга (хардверских и софтверских компоненти, 

мерних уређаја и опреме за модернизацију постојећег и опремање 

допунског мониторинг система),  

2.2. учешће овлашћеног представника у евалуцији понуда (у 

својству члана комисије Наручиоца) и избор најповољнијег  

понуђача за доделу уговора о извршењу предметног пројекта. 

  

  

  

 УКУПНО    

Напомена: 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 јединичну цену са ПДВ-ом за сваку позицију услуга. 

                     Датум                                         ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

              (својеручни потпис) 

 

               _____________________________ 

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

 

 У складу са чланом 88. став 1. 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 
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VI.4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

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

и 68/15), ____________________________________________________, даје  

                                                      (назив понуђача) 

 

 

  

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

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

јавне набавке – Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и 

консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019) ЈН број 189/2019, 

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. 
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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 – Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: 

Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019) 

ЈН број 189/2019, 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.. 
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VI.6.  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ УСЛУГА  

У поступку јавне набавке – Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски 

надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019) ЈН број 

189/2019,     

___________________________________________________________ 

(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) 
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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) 

 реализовао уговор и то: 

 

Ред. 

Бр. 

Врста услуга 

(предмет уговора) 

Фактурисана 

вредност 

услуга  

Број и датум 

уговора 
Лице за контакт и 

телефон. број 

1 

 

 

 

   

2 

 

 

 

   

3 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

   

 

5 
    

 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________ ради 

учешћа у поступку јавне набавке – Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: 

Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019) 

ЈН број 189/2019 и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни, својим потписом 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  

Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске 

услуге у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019) 

ЈН број 189/2019 

 

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 

-  Консултанта за техничку асистенцију се уписују сви чланови групе понуђача) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

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

14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности – Развој система ране најаве и упозорења 

на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ 

„Колубара” (2019), ЈН број 189/2019, 

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

Наручиоца под бр. ________ од _________ 2019. године (у даљем тексту: Понуда);  

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

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

набавки дана ____________; 

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

1. ______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

бр. _______________, ПИБ:________________ , за услуге: 

_____________________________________________________________________ ; 

 

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

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

крају модела уговора) 

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

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

документација за системе ране најаве и Планом јавних набавки ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину, 

редни бр. 1.2.64.  
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Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка услуга – Развој система ране најаве и упозорења на сливу 

Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система РНУ 

„Колубара” (2019). 

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

Пројектном задатку са Структуром цене/Спецификацијом и предрачуном услуга и динамичким планом 

реализације, 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 Спецификације и предрачуна услуга, односно са 

урачунатим ПДВ-ом укупно _______________ динара. 

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

мењати. 

  

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне: 

- да ће се Пројекат РНУ „Колубара“ реализовати уз континуирано праћење и контролу 

извршења задатака, постизања задатих циљева и верификацију резултата, за шта Наручилац пројекта 

задужује стручна тела: Консултанта за експертски надзор у праћењу реализације Пројекта и Радну 

групу Наручиоца пројекта ( у даљем тексту: Радна група); 

-   да сви учесници у Пројекту РНУ „Колубара“ именују именују своје координаторе; 

-  да се плаћање по овом уговору врши на основу фактура, потписаних и оверених од стране 

лица координатора Радне групе одређеног од стране Наручиоца за праћење, контролу и координацију 

израде техничке документације, сачињених према извршеним услугама, применом цена из 

спецификације услуга Пројектанта. 

 

Члан 4. 

Извршилац, уз фактуру доставља Наручиоцу потписани Извештај о реализованим услугама у 

шест примерка (потписан од стране координатора Радне групе).  

Наручилац има право да, након пријема Извештаја из става 1 овог члана, достави Извршиоцу - 

Консултанту за техничку асистенцију 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 (координатора Радне групе). 

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

преглед преосталих активности до краја извршења уговора. 

 

Члан 5. 

Након извршења услуге техничке асистенције члана 1. овог уговора, Извршилац, доставља 

Наручиоцу коначни извештај о извршеној услузи која је предмет овог уговора (Записника о 

примопредаји, потписаног од стране координатора Консултанта за експертски надзор и координатора 

Радне групе. 

 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. 
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 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 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 

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: 

1) именује координатора и експертски тим, сагласно саставу и структури експертског тима 

Пројектанта система  из члана 1. овог уговора и о томе обавести Наручиоца у року од пет дана од дана 

потписивања уговора; 

2) услуге техничке асистенције из члана 1. овог уговора изради према Пројектном задатку 

Наручиоца и Понуди, Спецификацији услуга и Динамичком плану реализације 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, у складу са методологијом 

праћења и извештавања дефинисаној у пројектном задатку ; 

6) поступи по оправданим примедбама Наручиоца, односно да у израђеној техничкој 

документацији коју израђује Пројектант, омогући да се изврше исправке, односно допуне; 

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

радњи у техничкој документацији коју је израдио Пројектант; 

8) да сагласно прописима и правилима струке провери усклађеност техничке документације коју 

је израдио Пројектант са прописима који уређују садржину, начин и поступак израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката и у складу са Пројектним задатком.  

 

Члан 8. 
 Наручилац се обавезује да: 

1) у року од пет дана од дана потписивања уговора, Извршиоца писмено обавести о саставу Радне 

групе и Координатору - лицу овлашћеном за праћење извршења услуга по овом уговору, као и о 

координатору и саставу експертског тима Консултанта за техничку асистенцију; 
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2) уведе Извршиоца у посао, што подразумева да му стави на располагање податке потребне за 

извршење услуга 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 Извршиоцу благовремено истакне примедбе и предлоге; 

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

5) да по уредном завршетку документацију прими путем записника. 

 

Члан 9. 
 Рок за извршење уговорених услуга је 1.04.2020. 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 - више силе, 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, израда студија и елабората који су саставни 

део техничке 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 

координатора и чланова експертског тима 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. 

 

Члан 12. 

 Наручилац је обавезан да по писменом позиву Извршиоца изврши увид у резултате извршених 

услуга и да га у року од пет дана, обавести о евентуалним недостацима. 

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

и изврши тражене исправке или допуне, односно да отклони евентуалне недостатке, а о извршеним и 

усаглашеним исправкама уговорне стране ће сачинити записник. 

Након извршења услуге из члана 1. овог уговора, Извршилац доставља Наручиоцу коначни 

извештај о извршеној услузи која је предмет овог уговора (Записник о примопредаји, потписаног од 

стране координатора Консултанта за експертски надзор и координатора Радне групе), 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 дана од дана пријема фактуре, односно окончане ситуације. 

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

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

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

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

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

извршењем услуга у односу на уговорени рок (дуже од 15 календарских дана), уколико ангажује 

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

складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извршењем услуга и 

уколико извршене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету 

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

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају недостатка средстава за његову 

реализацију. 

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

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

стварно изведеним услугама и њиховој вредности у складу са овим уговором.  

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

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

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

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

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у целости. 

 Извршилац је у случају из претходног става обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која 

представља разлику између цене предметних услуга по овом уговору и цене услуга новог извршиоца 

за те услуге. 

 

Члан 15. 
 Саставни део овог уговора чине: 

- Понуда Извршиоца бр. _________ од _________2019. године; 

- Пројектни задатак са документом који дефинише усвојену концепцију развоја система РНУ 

„Колубара“  

- Структура цене (Спецификација услуга) 

- Динамички план реализације. 

 

Члан 16. 

 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 17. 

 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.                                                                         
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НАПОМЕНА: 

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

закључен са изабраним понуђачем. 

 Модел уговора попунити 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 чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 

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

уговорне стране, односно подаци о Извршиоцу) треба унети податке о свим члановима групе понуђача 

(назив, седиште, ПИБ, матични број и број текућег рачуна код банке, законски заступник), на за то 

предвиђеним слободним линијама. Дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати 

или одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку 

приложену страницу модела уговора сви чланови групе понуђача 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 – Развој система 

ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у 

реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019) ЈН број 189/2019, - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.12.2019. 

године до 12,00 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, 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. 
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 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.  

 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 – Развој система 

ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у 

реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019)  ЈН број 189/2019 - 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 понуденаводи назив, седиште и адресу подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

услова. 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7.  Заједничка понуда 
 Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

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

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

групу понуђача пред наручиоцем и  

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

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

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 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 
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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 деозаједничке понуде сагласно члaну 81. 

ЗЈН. 

 

8. Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  

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

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

предмера и предрачуна, у року који је прописан 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. 

 

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

њених делова   
Контакт особа: Александар Дробњак, маст.инж.шум, email: aleksandar.drobnjak@srbijavode.rs 

 

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

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

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

подношење понуде. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који понуђачи 

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

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

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

набавки и на својој интернет страници.  

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

Булевар уметности 2 А, 11070 Нови Београд, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или 

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

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

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

продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију. 

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

и то:  

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

јавних набавки и на својој интернет страници; 

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

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

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача  

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

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

упоређивању понуда.  

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

93. ЗЈН).  

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

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

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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

понуда. 

 Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са ЗЈН. 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 два дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата износ који је добијен у 

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

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

 

16.  Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
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17.   Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о 

уплати таксе из члана 156. 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 радновреме наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

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

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева. 

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

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

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

чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 

заштиту права је пет 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 - 60.000,00 динара;  

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

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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   (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 189/2019; 

   (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  

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

 

18.  Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

Приликом сачињавања понуде за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности 

- Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге 

у реализацији Прве фазе система РНУ „Колубара” (2019) ЈН број 189/2019, употреба печата није 

обавезна. 

  

 


