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

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

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

86/15 и 41/19), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (број 540 од 

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

поступка јавне набавке број Оу. 5/99-2020 од 5.06.2020. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку Оу. 5/99/1-2020 од 5.06.2020. године, припремљена је 
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и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево 

(km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m)  
(редни број ЈН 99/2020) 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке (редни број 99/2020) су услуге - Заштита Крушевца од великих вода реке 

Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од 

железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - 

(7.130 m). 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

Услуге техничког пројектовања - 71320000. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 
 

 

У поступку јавне набавке услуга - Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: 

(ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи 

Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), понуђач је дужан да 

пружи услуге према следећим захтевима: 

 

1. Врста услуга: 

Пројекат треба да буде урађен према свим важећим регулативама из предметне области – за 

израду Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење. 

Предвиђена је за јавну набавку услуга – Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и 

притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста 

на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), ЈН број 99/2020. 

  

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

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

спецификацијама наведеним у табели Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се 

попуни (oбразац VI.2.).  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Понуђач је обавезан да услуге пружа стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, 

стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне услуге. 

Понуђач је обавезан да омогући вршење контроле над пружањем услуга у складу са законским 

и подзаконским прописима и да поступи по свим примедбама наручиоца на квалитет пружених услуга 

Праћење реализације уговора подразумева праћење испуњења свих уговорених обавеза 

уговорних страна на начин предвиђен уговором (обим, рок, квалитет, плаћања, потписивање 

примопредајног записника и сл.). 

 

4. Рок пружања услуга: 

Рок пружања услуга не може бити дужи од 31.03.2021. године. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

Јавна набавка бр. Оу. 5/99-2020 

за израду  

ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД) И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) 

ЗАШТИТЕ КРУШЕВЦА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ РАСИНЕ И ПРИТОКА  

Уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста  

на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m) 

 

1. УВОД 
Расина је десна притока Западне Мораве. Дугачка је 92 km са површином слива од 981 km². 

Извире на падинама Гоча и Жељина, под Црним Врхом на надморској висини од 1340 mnm од 

изворишних кракова Велике и Бурманске реке. У Западну Мораву улива се 5 km низводно од 

Крушевца, на 134 m надморске висине. 

Расина има бујични карактер јер су јој амплитуде протицаја врло изражене. Највећи забележени 

проток регистрован је новембра 1979. године и износио је 291 m³/s. Да би се ублажили велики протоци 

и зауставио нанос који река транспортује, у Златарској клисури је 1979. подигнута брана и формирана 

акумулација „Ћелије“. Акумулација између осталог има и функцију водоснабдевања. 

На профилу моста у Бивољу на путу Крушевац – Каоник налази се хидролошка станица 

„Бивоље“. 

Према актуелном Оперативном плану за одбрану од поплава на Расини постоје следећи објекти: 

- Деоница М.12.1.2. Леви насип уз Расину од ушћа у Западну Мораву до железничког моста 

дужине 3,3 km 

- Деоница М.12.1.3 Леви насип уз Расину узводно од моста Крушевац - Каоник дужине 1.7 km 

- Деоница М.12.2.1 Брана са акумулацијом „Ћелије“. 

Гагловска река је десна притока Расине. Регулисан је улив у Расину, заједно са уливом 

Кобиљске реке у Гагловску. 

Браљински јаз има функцију канала за наводњавање пољопривредног земљишта у десном 

приобаљу Расине у зони насеља Велике Головоде. Канал није одржаван и тренутно је ван функције. 

У плану је изградња Источне обилазнице – Државног пута IIб реда бр.38 дуж десног приобаља Расине, 

на потезу од моста на путу Крушевац – Каоник до моста на путу Крушевац – Јастребац. 

На сектору Расине кроз Крушевац, може се издвојити 5 деоница, које се разликују по 

проблематици заштите од поплава, степену уређености корита и непосредног приобаља, садржаја у 

приобаљу, планираних садржаја у кориту (Слика 1.1.). Стручне службе Града Крушевца дефинисале 

су стање наведених деоница. На основу развојних планова Града Крушевца, одређени су и приоритети 

који су утицали на избор фаза израде техничке документације.  

 

Наведене фазе описане су у наставку:  

На деоници 0 (0-1): 235 m (5+525 : 5+760) - од железничког моста до моста на путу за Појате, 

Расина је делимично регулисана. На једном делу деонице постоји деснообални насип од железничке 

пруге до моста који спаја десну обалу од бензинске станице до привредних објеката на левој обали. На 

левој обали присутна је ерозија. 

На деоници 1 (1-2): 1.370 m (5+760 : 7+130) - од моста на путу за Појате до моста на путу за 

Каоник Ресава није регулисана. Корито је обрасло растињем. Дуж десне обале, паралелно са Расином, 

пружа се Источна обилазница. Пут обилазнице је у насипу висине око 2 m. Између обилазнице и корита 

реке, на појединим локацијама, вршено је насипање терена. Лево приобаље се налази на високом 

терену и нема ризика од плављења, док десно приобаље није у потпуности заштићено од великих вода 

Расине.  

На деоници 2 (2-3): 870 m (7+130 : 8+000) - од моста на путу за Каоник до профила планираног 

моста у правцу улице Кнеза Милоша, Ресава је регулисана двогубим коритом ширине у дну 20 m 

нагиба косина 1:1,5 – 1:2. Косине су обложене каменом у цементном малтеру, док су форланди 

затрављени. 

На деоници 3 (3-4): 2.399 m (8+000 : 10+399) - од профила планираног моста у правцу улице 

Кнеза Милоша до моста у Мудраковцу на путу за Јастребац, Ресава је већим делом регулисана. Тип 

примењене регулације одговара низводној деоници. На овој деоници водотока дуж леве обале Расине 
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налази се насип М.12.1.3 који штити приобаље од великих вода Расине. На потезу дужине око 150 m 

низводно од Мудраковачког моста Расина није регулисана.  

На деоници 4 (4-6): 800 m (10+399 : 11+200) - узводно од моста у Мудраковцу на путу за 

Јастребац до гробља у Мудраковцу, Расина није регулисана. 

На деоници 5 (5-6): 1724 m (11+200 : 12+924) - од профила реке Расине код гробља у 

Мудраковцу до ушће Модричке Реке, Расина није регулисана. 

 

Слика 0.1. Прегледна ситуација реке Расине кроз Крушевац са приказом карактеристичних 

деоница 

На основу свега реченог, може се закључити да постојећи систем заштите није заокружен, јер 

не постоји континуална линија одбране. Поједине деонице су нерегулисане и изливање у приобаље је 

могуће. Потребно је утврдити постојећи степен заштите који пружају заштитни објекти и утврдити 

концепцију интегралне заштите на разматраном сектору Расине. 

У приложеној табели бр. 1. дати су подаци о свакој деоници, статусу угрожености приобаља, 

планираним радовима којима се постиже заштита приобаља, статус планске документације, као и 

приоритети које је одредила стручна служба Града Крушевца. 

Табела бр.1: Детаљан преглед деоница и приказ приоритета 
РЕ
Д 
БР 

РЕКА РАСИНА 
И ПРИТОКЕ 

ДЕОНИЦА 0 
0-1 

ДЕОНИЦА 1 
1-2 

ДЕОНИЦА 2 
2-3 

ДЕОНИЦА 3 
3-4 

ДЕОНИЦА 4 
4-5 

ДЕОНИЦА 5 
5-6 

1 Опис деонице 

0 -мост на 
прузи Сталаћ-
Прељина 
1 -мост на 
путу 
Крушевац-
Појате 

1 -мост на 
путу 
Крушевац- 
Појате 
2 -мост на 
путу 
Крушевац -
Каоник 

2 -мост на путу 
Крушевац –
Каоник 
3 -профил 
Расине будући 
мост ул. Кнеза 
Милоша 

3 -профил 
Расине 8+000 
4 -мост на путу 
Крушевац - 
Јастребац 

4 -мост на путу 
Крушевац –
Јастребац 
5 -профил Расине 
код гробља у 
Мудраковцу 

5 -профил реке 
Расине код 
гробља у 
Мудраковцу 
6 -ушће 
Модричке 
Реке  

2 
Дужина тока, 
(стационажа) 

235 m 
(5+525 : 
5+760) 

1.370 m 
(5+760 : 
7+130) 

870 m 
(7+130 : 8+000) 

2.399 m 
(8+000 : 10+399) 

800 m 
(10+399 : 11+200) 

1724 m 
(11+200 : 
12+924) 

3 
Лево 
приобаље 

МЗ Бивоље - 
Крушевац 

МЗ Бивоље - 
инундација 

СРЦ Расина фаза 
1 

СРЦ Расина фаза 
2 

МЗ Мудраковац -
инундација  

МЗ 
Мудраковац  

4 
Десно 
приобаље 

МЗ Дедина – 
ХИ Жупа 

Индустријска 
зона Исток  

МЗ Паруновац 
„Трајал“ 

Пољопривредн
о зем. 

МЗ Велико 
Головоде 

МЗ Модрица 

5 Притоке  - 

Поток 
Бунарац д= 
3,5 км 
бетон. 
корито, 
регулисан 
кроз инд. круг 

Гагловска Река 
д= 6,1 км  има 
притоку 
Кобиљску Реку 
д=6,6км 

Десна обала 
Браљински јаз – 
планирана 
реконструкција 

- 

Десна притока 
Модричка Река 
на 12+924 
km+m 
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6 
Стање 
уређености 
корита 

Уређен 
профил испод 
моста и 
деснообални 
насип 

Урађен 
десно-обални 
насип, лева 
обала 
неуређена 

Урађено 
регулисано 
корито на целој 
деоници 

Урађено 
регулисано 
корито до 150 m 
низводно од 
моста на путу за 
Јастребац 

Деонице са 
стабилним 
коритом и 
деонице са 
присутном 
ерозијом обала 

Неуређена 
обала, река је 
меандрирала 
ван корита 

7 
УГРОЖЕНОСТ 
Лево 
приобаље 

Танквана 
бенз. станице 
у 
обалоутврди 

Обала 
стабилна, 
обрасла 
високим 
растињем 

Планирани СРЦ 
Расина, фаза 1 

Планирани СРЦ 
Расина, фаза 2  

сеоско гробље 
Мудраковац  

Прелаз регион. 
Водовода 
преко Расине 

8 
УГРОЖЕНОСТ 
десно 
приобаље 

- - Прелаз гасовода  - - 
Меандрирање 
ван корита – 
ерозија обала 

9 Проблематика  

Ерозија,обор
е-но дрвеће, 
излив 
танкване 

Изливање 
реке и 
мешање 
отпадне воде 

Изливање реке и 
мешање 
отпадне воде 

Плављење и 
речни нанос 

Есхумација 
гробних места 
поред реке 

Депоније отпа-
да, нелегални 
радови у 
водотоку 

10 
Површине 
плављене 
2014. 

Лево 0,6 ha 
Десно 0,5 ha 

Лево 2,0 ha 
Десно 4,6 ha 

Лево 3,3 ha 
Десно 2,5 ha 

Лево 16,7 ha 
Десно 17,6 ha 

Лево 3,8 ha 
Десно 1,2 ha 

Лево 19 ha 
Десно 16 ha 

11 
Планирано 
уређење 
корита 

Регулација 
речног корита 
са 
обалоутврдо
м 

Регулација 
речног корита 
са 
обалоутврдо
м 

Регулисано 
корито, 
планирана 
микроакумулац
ија – рекр. 
намене  

Делимично 
регулисано, 
планирана 
микроакумулац
ија – рекр. 
намене 

Регулација речног 
корита са 
обалоутврдом 

Није обрађено 
планским 
актом 

12 Статус у ПГР-у 

Лева обала -
заштитно 
зеленило, 
десна обала –
заштитно 
зеленило 

Лева обала - 
зелене повр-
шине, терци-
јарне саобра-
ћајнице,спорт 
и рекреација, 
десна обала – 
зашт. 
зеленило, 
терцијалне 
саобраћајниц
е 

Лева обала – 
комерцијалне 
делатности, 
градски парк, 
микроакумулац
ија, заштитно 
зеленило 
Десна обала – 
зашт. зеленило, 
градски парк, 
држ. пут 2.б 
реда бр.38 

Лева обала – 
комерц. делат. 
путни прелаз 
миркоакумул., 
градски парк 
Десна обала– 
држ. пут 2.б 
реда бр.38, 
градски парк, 
заштитно 
зеленило, терц. 
саобраћајница 

Лева обала – 
парк, 
саобраћајнице, 
пољо-привредне 
површине, 
комуналне дел 
(гробље) 
Десна обала – 
парк, пољопр. 
површине, 
саобраћајнице 

- 

13 
Техничка 
документациј
а за деоницу 

    

1. Главни 
пројекат 
Браљинског јаза, 
2014., 
Шумадијапројект  
Параћин 

 

ИДР заштите Крушевца од великих вода реке Расине и притока, ИЈЧ 2020 

14 
Техн. док. за 
инфраструкту
ру 

      

15 
Расположиве 
геод. подлоге 

Геодетски елаборат, ИЈЧ 2020 

16 
Планска 
документациј
а 

ПГР „Исток 1“ 
2018. г.  

ПГР „Исток 1“ 
2018. г. 

ПГР „Исток 1“ 
2018.      
ПДР „Источна 
обилазница“ 
2017.  

ПГР „Исток 1“  
ПДР „Источна 
обилазница“ 
2017.  

ПГР „Југ“ 2018. 
година 

Просторни 
план Града 
Крушевца 
Сл. лист 
бр/2011 
стр.468-500 

17 

ЗАХТЕВ Града 
Крушевца–
очекивано 
урб. уређење 
обала (стазе, 
расвета и 
остало) 

Заштитно 
зеленило, 
обалоутврда 
обложена 
каменом 

Обалоутврда 
обложена ка-
меном, 
пешачке 
стазе, расвета 

Покретне 
преграде, 
микроакумулац
ије, пешачке 
стазе, расвета, 
трим стазе 

Зелене 
површине, 
пешачке стазе, 
расвета, трим-
стазе 

Парковско 
зеленило, 
пољопривредне 
површине, 
саобраћајнице 
(колски 
саобраћај) 

Одбрамбени 
насипи 

 ПРИОРИТЕТ 1 1 1 2 3 4 

 
Предмет 
израде ПГД и 
ПЗИ 
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2. РАСПОЛОЖИВА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Приликом израде Пројекта за грађевинску дозволу Инвеститор ће Пројектанту на располагање 

ставити између осталог и следећу документацију: 

- Идејно решење са хидролошком студијом и геодетским елаборатом заштите Крушевца од 

великих вода реке Расине и притока: уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од 

железничког моста на прузи Сталаћ - Краљево (км 5+525) до ушћа Модричке реке (км 13+200) - (7.130 

м), Институт за водопривреду “Јарослав Черни“, Београд, 2020. година. 

- Хидролошко-хидрауличка студија великих вода реке Расине у Крушевцу, Институт за 

водопривреду “Јарослав Черни“, Београд, 2017. година. 

- Главни пројект регулације Браљинског јаза на десној обали реке Расине у зони насеља Велико 

Головоде у Крушевцу, „Шумадијапројект“, Параћин, 2013. година 

- Главни пројекат регулације реке Расине од моста до гробља у Мудраковцу, „Шумадијапројект“, 

Параћин, 2011. година 

- Главни пројекат микроакумулације (језера) и бране са хидрауличким уставама на реци Расини 

у Крушевцу, Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевца, Крушевац, 2002. година 

- Главни пројекат регулације Расине од km 0+000 до км 3+564,8, Завод за урбанизам, Крушевац, 

1984. година 

- Главни пројекат регулације реке Расине на потезу од км 6+367 до км 8+847, ВО „Чачак“, Чачак, 

1979. година 

 

У оквиру Плана детаљне регулације „Спортско рекреативни центар Расина“ у зони насеља 

„Прњавор 2“ планирана је изградња две микроакумулације на Расини за рекреативне сврхе. Локације 

микроакумулација се налазе на регулисаном потезу Расине између моста за Каоник и моста за 

Јастребац (деонице III и IV). 

- Локација прве микроакумулације са преградом планирана је непосредно узводно од 

Гагловске реке све до планираног вијадукта у наставку улице Кнеза Милоша. 

- Локација друге микроакумулације са преградом планирана је узводно од краја левообалног 

насипа М.12.1.3 

Бране и микороакумулације би се извеле на основу Главног пројекта микроакумулације (језера) 

и бране са хидрауличким уставама на реци Расини у Крушевцу. 
У оквиру Главног пројекта регулације Расине узводно од моста за Јастребац до гробља у Мудраковцу 

дат је предлог за регулацију корита у дужини од око 1300 m са заштитом оштре конкавне кривине у 

зони гробља. Због кратког обухвата пројекта, техничким решењем са заштитним деснообалним 

насипом није спречено изливање Расине у десно приобаље, јер насип није укорењен у висок терен. Из 

тог разлога потребна је новелација те документације са продужењем линије заштите узводно, све до 

високог терена. Процењено је да је потребно продужити разматрану деоницу за 1,5 km узводно, све до 

ушћа Модричке реке. 

У Институту за водопривреду “Јарослав Черни“ 2017. године урађена је Хидролошко-

хидрауличка студија великих вода реке Расине у Крушевцу. 

Идејно решење са хидролошком студијом и геодетским елаборатом заштите Крушевца од 

великих вода реке Расине и притока, урађено је 2020. године, у Институту и представља основу за 

исходовање локацијских услова и каснију разраду недостајуће техничке документације: пројекта за 

грађевинску дозволу и пројекта за извођење. 

 

3. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 
Циљ пројекта је заштита приобаља, уређење корита и обала реке Расине и зона ушћа притока 

на деоници од железничког моста на прузи Сталаћ - Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 

13+200), укупне дужине 7.130 m. 

Регулација реке Расине на овом потезу треба да има униформни степен заштите који је усклађен 

са значајем штићених вредности и одредбама Стратегије управљања водама. Повратни периоди на које 

се пројектују заштитни систем морају да одговарају вредности подручја које се штити (Град Крушевац) 

и преузеће се из Идејног решења Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока. 
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Пројектна решења је потребно ускладити са важећом планском документацијом Града 

Крушевца и захтевом да се регулисано корито користи као простор за рекреативне сврхе, који не сме 

угрозити степен заштите од поплава.  

Предмет Пројеката није пројектовање бране нити новелација Главног пројекат 

микроакумулације (језера) и бране са хидрауличким уставама на реци Расини у Крушевцу. 

Предмет Пројектног задатка је израда Пројекта за грађевинску дозволу, тј. фаза 2, и коначно 

Пројеката за извођење, односно фаза 3, све у циљу припреме за почетак радова у 2021. години.  

 

4. ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ  - фаза 2 
4.1. ПРОГРАМ РАДОВА – ОБУХВАТ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

4.1.1. Обухват техничке документације 

Неопходан ниво техничке документације којим ће се остварити задати циљ - Заштита Крушевца од 

великих вода реке Расине и притока: деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево 

(km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200), је Пројекат за грађевинску дозволу на основу којег ће 

се прибавити грађевинска дозвола. 

У Пројекту за грађевинску дозволу, на основу локацијских услова, по деоницама детаљно ће се 

разрадити заштита предметног подручја на основу смерница које су дате у Идејном решењу. 

Предмет и обим потребних подлога за израду Пројекта за грађевинску дозволу дат је у наставку. 

4.1.2.Припрема техничке документације  

Пројектант и Инвеститор ће обићи терен и са надлежним службама Града Крушевца идентификовати 

постојеће и потенцијалне проблеме у вези заштите од штетног дејства вода и идеје за уређење речног 

корита. 

4.1.3.Прикупљање, систематизација и анализа релевантне техничке и планске документације 

и других података  

При изради техничке документације Инвеститор ће Пројектанту ставити на располагање 

следећу планску документацију: 

- Генерални урбанистички план Крушевац 2025 („Сл. лист града Крушевца“ 3/15), 

- План детаљне регулације „Спортско рекреативни центар Расина“ у Крушевцу, Јавно 

предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, Одлука бр. 350-2382/2013 од 29.11.2013.г. 

(„Службени лист града Крушевца“, бр. 10/13), 2018. година, 

- Урбанистички пројекат за изградњу купалишта на реци Расини у Крушевцу, („Сл. лист 

општине Крушевац“, бр. 6/02), 

- План детаљне регулације „Источна обилазница и наставак улице Кнеза Милоша“, 

- Друга документација. 

 

Техничка документација коју Инвеститор ставља Пројектанту на располагање дата је у табели 1. 

 

4.2. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

За потребе израде Идејног решења заштите Града Крушевца од великих вода реке Расине, на 

основу ласерског скенирања терена из ваздуха и терестичког снимања формирана је довољно детаљна 

топографска подлога која ће послужити за израду Пројекта за грађевинску дозволу. 

Пројектанту ће се ставити на располагање комплетна геодетска подлога и пратећи Геодетски елаборат 

из Идејног решења.  

 

4.3. ГЕОМЕХАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ 

За потребе израде Геомеханичког елабората Инвеститор ће Пројектанту ставити на 

располагање сву релевантну документацију која се налази у бази Инвеститора и Града Крушевца. Овде 

се превасходно мисли на Геомеханички елаборат који се односио на истражне и лабораторијске радове 

везане за пројекат Источне обилазнице. 

У случају да Геомеханички елаборат Источне обилазнице не буде стављен на располагање, процењено 

је да дуж десне обале (на потезу од моста за Каоник до ушћа Модричке реке дужине од око 3 km), 

потребно урадити следећи обим геотехничких радова: 

- Инжењерско-геолошко картирање терена, 

- 6 бушотина дубине 8 m дуж десне обале у зони десног приобаља, између водотока и трасе 

планиране обилазнице. 
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- Лабораторијска испитивања узорака материјала из сваке бушотине. Процењено је по 3 узорка 

из сваке бушотине (идентификационо-класификациони опити),  

- Израда ИГ Пројекта и Геомеханичког елабората. 

Обавеза Инвеститора и Града Крушевца је да обезбеде позајмиште материјала (са 

карактеристикама које се пропишу у Елаборату) за израду насипа дуж десне обале Расине. 

 

4.4. ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ  

Добијање грађевинске дозволе захтева израду Пројекта за грађевинску дозволу, који ће 

Пројектант урадити према важећем Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини, начину 

и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. 

Пројекат за грађевинску дозволу садржи следеће делове: 

- Свеска 0 – Главна свеска, 

- Свеска 1 – Пројекат инжењерског објекта, 

- Елаборат о геотехничким условима изградње. 

Главна свеска Пројекта за грађевинску дозволу садржи податке о учесницима у изградњи, као 

и друге податке и документе који су битни за издавање грађевинске дозволе (податке о називу објекта 

са локацијом и бројем катастарске парцеле и катастарском општином; називу, односно имену 

инвеститора; врсти техничке документације; називу и ознаци дела пројекта; називу правног лица које 

је израдило предметни део пројекта; имену, презимену и броју лиценце одговорног пројектанта; 

идентификационој ознаци дела пројекта из евиденције лица које је израдило предметни део пројекта; 

месту и датуму израде дела пројекта). Овај део треба да садржи и изјаву одговорног пројектанта 

предметног дела пројекта којом се потврђује усклађеност са локацијским условима, прописима, 

правилима струке и начинима за обезбеђење испуњености основних захтева за објекат, прописаних 

елаборатима и студијама. 

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у 

складу са локацијским условима. За линијске инфраструктурне објекте у пројекту за грађевинску 

дозволу једнозначно се у простору дефинише траса објекта са свим потребним елементима. 

Пројекат за грађевинску дозволу треба да садржи текстуални, нумерички и графички део: 

- Приказ постојећег стања водотокова на предметној деоници; 

- Приказ расположивих подлога: геодетске, хидролошких, хидрауличких, геомеханичких, 

псамолошких и сл.; 

- Приказ и разрада техничког решења заштите од великих вода Расине на предметној деоници; 

- Потребне прорачуне;  

- Дефинисање трасе регулисаног корита Расине и трасе одбрамбеног насипа; 

- Хидрауличке анализе; 

- Прорачуне 

- Предмер и предрачун радова 

- Графичка документација 

Пројекти за грађевинску дозволу подлежу техничкој контроли. Техничку контролу 

организује Наручилац. 

Пројекат за грађевинску дозволу Пројектант ће урадити у форми електронског документа, према 

Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 

РС“, број 68/2019). 

 

4.5. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ 

Уз Пројекат за грађевинску дозволу Пројектант ће припремити и приложити Елаборат о 

геотехничким условима изградње. 

Елаборат треба да садржи Пројекат инжењерско-геолошких истраживања и Елаборат о 

резултатима инжењерско-геолошких истраживања за потребе изградње одбрамбеног насипа. 

Пројекат је потребно урадити у свему према Правилнику о садржини пројекта геолошких 

истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС“, бр.51/96 и 

45/2019) и Закону о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласнику РС“, бр.101/2015 и 

95/2018). 
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4.6. ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

Пројектант је у обавези за приложи Извод из пројекта за грађевинску дозволу који се израђује 

за потребе прибављања грађевинске дозволе. 

Извод из пројекта садржи основне податке о објекту и учесницима у изградњи, локацијске 

податке и друга документа из којих се сагледава усклађеност пројектованог објекта са локацијским 

условима, испуњење основних захтева за објекат и друге податке од важности за одлучивање у 

управном поступку. 

Графички прилози који су саставни део извода из пројекта се израђују на геодетским подлогама 

из пројекта за грађевинску дозволу. 

 

5. ПРОЈЕКАТ ЗА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ – фаза 3 
5.1. ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

Пројектом за извођење, на основу издате грађевинске дозволе, по деоницама ће се детаљно 

разрадити заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока у дужини од 7.130 m, све на 

основу решења која су дата у Пројекту за грађевинску дозволу. 

Пројектант ће урадити Пројекат за извођење према важећем Закону о планирању и изградњи и 

Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката. 

Пројекат за извођење садржи следеће делове: 

- Свеска 0 – Главна свеска, 

- Свеска 1 – Пројекат инжењерског објекта, 

- Геодетски елаборат обележавања, 

- План превентивних мера,  

- Програм контроле и осигурања квалитета. 

Главна свеска Пројекта за извођење садржи податке о учесницима у изградњи, као и друге 

податке и документе који су битни за извођење радова (податке о називу објекта са локацијом и бројем 

катастарске парцеле и катастарском општином; називу, односно имену инвеститора; врсти техничке 

документације; називу и ознаци дела пројекта; називу правног лица које је израдило предметни део 

пројекта; имену, презимену и броју лиценце одговорног пројектанта; идентификационој ознаци дела 

пројекта из евиденције лица које је израдило предметни део пројекта; месту и датуму израде дела 

пројекта). Овај део треба да садржи и изјаву одговорног пројектанта предметног дела пројекта, којом 

се потврђује усклађеност са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску 

дозволу, прописима и правилима струке и начинима за обезбеђење испуњености основних захтева за 

објекат, прописаних елаборатима и студијама. 

Пројектом за извођење врши се разрада детаља планиране концепције објекта, у складу са 

издатом грађевинском дозволом. За линијске инфраструктурне објекте у пројекту за грађевинску 

дозволу једнозначно се у простору дефинише траса објекта са свим потребним елементима. 

Пројекат за извођење треба да садржи текстуални, нумерички и графички део: 

- Оперативни полигон са елементима за обележавање објекта у одговарајућој размери,  

- Техничке услове извођења радова, 

- Графичка документација. 

Пројекат за грађевинску дозволу Пројектант ће урадити у форми електронског документа, 

према Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

гласник РС“, број 68/2019). 

 

5.2. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 

План превентивних мера се израђује у складу са прописима којима се уређује безбедност и 

здравље на раду на привременим или покретним градилиштима. 

Елаборат треба урадити према следећој структури: 

- услови грађења, од значаја за средину у којој се изводе радови;  

- организација градилишта, са аспекта безбедности рада и кретања запослених лица, уређаја за 

рад и транспортних средстава; 

- опште и специфичне мере безбедности и здравља на раду.  
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5.3. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 

Програм контроле и осигурања квалитета садржи преглед и спецификацију перформанси свих 

грађевинских и других производа, као и монтажних елемената који се уграђују у објекат, као и опис 

потребних испитивања и захтеваних резултата којима се доказује тражени квалитет и испуњавање 

основних захтева.  

Програм контроле и осигурања квалитета у одговарајућем делу пројекта садржи:  

- потребна испитивања и поступке доказивања техничке и/или функционалне исправности 

пројектованог дела објекта;  

- попис прописа и стандарда на чију примену се позива програм контроле и осигурања 

квалитета. 

 

6. ДОСТАВА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Пројектант ће техничку документацију предати у електронском облику на 2 (два) CD-a , као и 

6 (шест) примерка у штампаној форми. У дигиталној форми се текст доставља у PDF и Word формату, 

табеларни подаци у Exсel формату, цртежи у DWG формату, а просторни подаци у као shape формату. 

Наручилац ће обезбедити предају припремљених електронских докумената и комуникацију са 

надлежним државним и општинским органима.  
 

 

 
     

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

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

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

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН) 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (члан 

75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (члан 75. 

став 1. тачка 4) ЗЈН) 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. Ако се понуђач налази 

у поступку приватизације, уместо наведених 

уверења прилаже потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75. став 2. 

ЗЈН) 

Изјава (образац VI.5) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуде 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

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

Закона), у складу са Законом о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09-испр, 64/10–одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука 

УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20), 

односно важећу лиценцу за израду 

техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје министарство 

надлежно за послове грађевинарства и то: 

за регулационе радове за заштиту од 

великих вода градских подручја и  

руралних површина већих од 300 ha 

П080Г3– хидротехнички пројекти. 

Решење министарства надлежног за послове 

грађевинарства о испуњености услова за до- 

бијање лиценце за израду техничке докумен- 

тације за објекте за које грађевинску дозволу 

издаје министарство надлежно за послове 

грађевинарства за: регулационе радове за 

заштиту од великих вода градских подручја 

и руралних површина већих од 300 ha 

П080Г3– хидротехнички пројекти. 

 

 

  

  

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

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

 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да има неопходан финансијски 

капацитет, што подразумева: 

- да у претходне три године (2016. 

2017. и 2018. године) није пословао са 

губитком и да је у претходне три године 

(2016. 2017. и 2018. године) остварио 

пословни приход, у износу од најмање 

16.000.000,00 динара; 

Да има неопходан финансијски 

капацитет -доказује се достављањем: 

- биланса успеха, односно исказа о 

понуђачевим укупним приходима за три 

обрачунске године (2016. 2017. и 2018.) са 

мишљењем овлашћеног ревизора. Уместо 

биланса успеха за претходне три 

обрачунске године (2016. 2017. и 2018.) 
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- да му у последњих шест месеци до 

дана објављивања јавног позива текући 

рачуни нису били у блокади. 

понуђач може доставити извештај о 

бонитету (образац БОН ЈН) који садржи 

сажете билансе успеха за те три године; 

- потврдe Народне банке Србије о броју 

дана неликвидности у последњих шест 

месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавкиили Извештај о бонитету, уколико 

исти садржи податке о блокади за 

претходних шест месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки. 

2. 

Да има неопходан пословни капацитет, 

што подразумева да је у последње три 

године од дана објављивања позива за 

подношење понуда израдио: 

1. најмање три студије или експертизе 

поплавних догађаја са 

реконструкцијом поплавног таласа 

на водотоцима 1. реда укупне бруто    

вредности веће од 6.000.000,00 

динара; 

2. најмање три техничке документације 

(генерални пројекти, идејна решења, 

идејни пројекти, пројекти за 

грађевинску дозволу) за објекте за 

заштиту од штетног дејства вода и 

уређење водотока на водотоцима 1. 

реда укупне бруто вредности веће    

од 8.000.000,00 динара; 

3. најмање две анализе међусобног 

утицаја заштитних водопривредних 

објеката и објеката инфраструктуре 

(железница, путеви, бране...) 

Да има неопходан пословни капацитет -

доказује се достављањем: 

Списак пружених истоврсних услуга за које се 

спроводи поступак јавне набавке (тачке 1, 2 и 

3), за три године које претходе објављивању 

позива за подношење понуда са износима, 

датумима и називима наручилаца (Образац 

VI.6.) и достављањем уговора са овереним 

окончаним ситуацијама или рачунима за 

техничку документацију из тачке 1, 2 и 3. у 

дефинисаној вредности 

и/или потврде инвеститора којом се 

несумњиво доказује извршење наведених 

услуга и вредност извршене уговорене 

обавезе, као и да је понуђач у потпуности 

реализовао уговор за тачке 1, 2 и 3. (Образац 

VI.7.). 

 

 

3. 

Да има неопходан технички капацитет, 

што подразумева: 

1. да располаже са лиценцираним 

оперативним системом и лиценцираним 

програмским пакетима Autocad или 

одговарајући, MS Office - Open Office, 

Arc Gis или Gis одговарајући софтверски 

пакет или лиценцирани софтвер за 

хидрауличко моделирање течења у 

отвореним токовима; 

2. да поседује следећу опрему за 

теренски рад или има уговор о 

изнајмљивању наведене опреме: 

- геодетску опрему за снимање на 

сувом. 

 

Да има неопходан технички капацитет -

доказује се достављањем: 

1. достављањем уговора или фактуре и 

пописне листе на дан 31.12.2019. године за 

лиценцирани оперативни систем и 

програмски пакет (Autocad или 

одговарајући, MS Office - Open Office или 

одговарајући, Arc Gis или Gis 

одговарајући софтверски пакет) и 

лиценцирани софтвер за хидрауличко 

моделирање течења у отвореним 

токовима; 

2. достављањем фотокопија пописне листе 

са стањем на дан 31.12.2019. године уз 

обавезно обележавање маркером опреме 

тражене конкурсном документацијом или 

достављањем уговора о закупу или 
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лизингу, у ком случају је понуђач у обавези 

да поред фотокопије уговора о закупу или 

лизингу, достави изјаву о расположивости 

техничке опреме и фотокопију пописне 

листе субјекта у чијем власништву се 

наведена опрема налази, уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене 

конкурсном документацијом; 

4. 

Да има неопходан кадровски 

капацитет, што подразумева да има 

најмање осам лица ангажованих по 

основу радног односа или уговора о 

радном ангажовању за рад ван радног 

односа, од којих најмање: 

- три извршиоца са средњом стручном 

спремом техничке струке; 

- три дипломирана инжењера са важећом 

лиценцом 313 или 314 одговорног 

пројектанта (коју издаје Инжењерска 

комора Србије или надлежно 

министарство); 

- једног дипломираног инжењера 

геодетске струке са лиценцом 372 (коју 

издаје Инжењерска комора Србије или 

надлежно министарство); 

- најмање 1 дипломираног инжењера са 

важећом лиценцом 310 (коју издаје 

Инжењерска комора Србије или надлежно 

министарство). 

 

Да има неопходан кадровски капацитет -

доказује се достављањем: 

- фотокопије радних књижица или 

уговора о раду или других уговора о 

радном ангажовању ван радног односа 

или фотокопије обрасца М или другог 

одговарајућег обрасца (потврда о поднетој 

пријави на обавезно социјално осигурање) 

овереног од стране Републичког фонда за 

ПИО – за најмање 7 лица ангажованих по 

основу радног односа или уговора о 

радном ангажовању за рад ван радног 

односа; од којих најмање: три извршиоца 

са средњом стручном спремом техничке 

струке; најмање 3 дипломирана инжењера 

са важећом лиценцом 313 или 314 

одговорног пројектанта (коју издаје 

Инжењерска комора Србије), једног 

дипломираног инжењера геодетске струке 

са лиценцом 372 (коју издаје Инжењерска 

комора Србије или надлежно 

министарство), и једног дипломираног 

инжењера са важећом лиценцом 310 (коју 

издаје Инжењерска комора Србије или 

надлежно министарство). И 

- фотокопије важећих лиценци за: 313 

или 314, 372 и 310 – све лиценце са 

потврдама Инжењерске коморе Србије да је 

наведени носилац лиценце чија се лиценца 

подноси члан Инжењерске коморе Србије и 

да му одлуком Суда части издата лиценца 

није одузета. 

  

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

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

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

1, 2, 3 и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у делу табеларног приказа „НАЧИН 

ДОКАЗИВАЊА“. 
 

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

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

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

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

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



 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: 

(ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи 

Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m) 

ЈН 99/2020 

 

  Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр.2А, Нови Београд  17/41 

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

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

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

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

услова. 

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

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

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

свих или појединих доказа. 
 

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

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

неприхватљиву. 

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

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

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

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

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

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

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

су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.  

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

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

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

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

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

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

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

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

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

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

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

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

понуђену цену и исти рок за извршење услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, 

у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) VI.1. Образац понуде; 

2) VI.2. Образац структуре понуђене цене; 

3) VI.3. Образац трошкова припреме понуде; 

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

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

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

6) VI.6. Списак пружених услуга; 

7) VI.7. Образац потврде о пруженим услугама. 
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VI.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПОНУДА  

брoj ____________од_________2020. године 

за јавну набавку - Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење 

корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 

5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m) (ЈН број 99/2020) 

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 

17/20):    ДА                              НЕ 

интернет страница: _______________________________ 

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

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни  

3.  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

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

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                 _______ ( уписати број подизвођача ) 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно броју учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси 

група понуђача 
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4.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса ( e-mail ):  

 Шифра делатности:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача                          

( заокружити ДА или НЕ ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса ( e-mail ):  

 Шифра делатности:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача                         

( заокружити ДА или НЕ ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

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

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

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

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

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

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

1. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача ( e-mail ):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача                          

( заокружити ДА или НЕ ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача ( e-mail ):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача                           

( заокружити ДА или НЕ ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

3. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача ( e-mail ):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача                         

( заокружити ДА или НЕ ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

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

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

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

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

Регистар понуђача, уписати интернет страницу на којој су подаци јавно допступни 
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6.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и 

ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ 

– Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m) - ЈН број 99/2020 

 

7.        ЦЕНА: 
 

______________________ динара без ПДВ-а 

 

 ______________________ динара са ПДВ-ом 

 

8.        РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
 

 

_______________________ дана  

( не краћи од 60 дана од дана отварања понуде ) 

 

9.        РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 
 

 

______________________________ (не може бити дужи од 

31.03.2021. године) 

 

 

 

 

  

Датум                                             ПОНУЂАЧ 
 

              М. П.  

   _____________________________                            ____________________________ 
                (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 (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УСЛУГА) СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

за јавну набавку услуга - Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД 

и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на 

прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m) 

ЈН 99/2020 
 

Редни 

бр. 
Позиција радова 

Цена 

(РСД) 

   А) ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ   

1 Теренски истражни радови    

1.1 Обилазак терена (2 обиласка)  

1.2 
Прикупљање, систематизација и анализа релевантне техничке 

документације и других података од значаја  
 

1.3 Геотехнички радови  

1.3.1 Транспорт гарнитуре  

1.3.2 Инжењерско-геолошко картирање терена  

1.3.3 
Истражно бушење (претпоставка - 6 бушотина дубине по 8 m) са 

картирањем бушотина 
 

1.3.5 
Лабораторијска испитивања (по 3 узорка из сваке бушотине за 

идентификационо класификационе опите) 
 

1.3.6 Израда ИГ Пројекта и Геомеханичког елеабората  

  Укупно 1:  

2 Пројекат за грађевинску дозволу   

2.1 Анализа геомеханичких подлога  

2.2 

Детаљна разрада техничког решења. Уклапање пројектоване нивелете 

нерегулисаних деоница са постојећом регулисаном. Аналитичко 

дефинисање трасе пројектованог корита Ресаве и пројектованих 

заштитних насипа. Разрада решења заштите рушевне обале у зони 

гробља са могућошћу израде просека. Разрада улива притока у Расину. 

 

2.3 Прорачуни стабилности регулисане деонице   

2.4 
Хидрауличка анализа коначно усвојене варијанте техничког решења 

заштите 
 

2.5 Прорачуни статичке и филтрационе стабилности пројектованих насипа  

2.6 Предмер и предрачун радова  

2.7 Фазност градње  

2.8 Графички прилози  

2.9 Извод из Пројекта за грађевинску дозволу  

  Укупно 2:  

   А) УКУПНО ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (1+2):  

   Б) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ   

3 Геодетски елаборат обележавања   

3.1 Оперативни полигон  

3.2 
Израда елабората обележавања пројектоване трасе регулационих 

објеката 
 

  Укупно 3:  
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Редни 

бр. 
Позиција радова 

Цена 

(РСД) 

4 Пројекат за извођење   

4.1 Израда детаља пројектованих објеката у потребној размери   

4.2 Технички услови за извођење радова  

  Графички прилози  

  Укупно 4:  

5 План превентивних мера  

5.1 Мере заштите на раду  

5.2 
Мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на 

животну средину 
 

  Укупно 5:  

6 Програм контроле и осигурања квалитета   

6.1 
Програм испитивања уграђеног материја. Попис прописа и стандарда 

на чију примену се позива програм контроле и осигурања квалитета 
 

  Укупно 6:  

  Б) УКУПНО ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (3+4+5+6):  

  УКУПНО A+Б  

  ПДВ (20%):  

  УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

  Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

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

- на крају уписати укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом. 

 
 

Датум                                       ПОНУЂАЧ 

              М. П.  

 _____________________________                          ____________________________ 
           (потпис) 

         ________________________ 
             име и презиме штампаним словима 
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VI.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________________ (навести 

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

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

  

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена:  Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

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

68/15), ____________________________________________________, даје  

                                                      (назив понуђача) 

 

 

  

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

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

јавне набавке услуга - Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): 

уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – 

Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), ЈН 99/2020, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

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

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

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

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

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

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

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 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 услуга - Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и 

притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста 

на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), ЈН 99/2020, 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

          Датум       Понуђач 

 

________________                                 М.П.                                __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI.6.   СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

                за јавну набавку услуга: 

Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала 

реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до 

ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), ЈН 99/2020 

___________________________________________________________ 

(Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

Ред.

бр. 
Наручилац 

Назив референтних 

услуга 

Уговорена 

вредност услуга 

Лице за 

контакт  

и број 

телефона 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

     

 

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М. П.  

  потпис овлашћеног  лица 

Напомена:   Попунити образац 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 ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

Назив наручиоца/инвеститора: 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

ПОТВРДА 
 

Овим потврђујемо да нам је  _________________________________________________________ 

                                             (Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

квалитетно извео услуге 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 - Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и 

ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ 

– Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m) (ЈН број 99/2020) и у друге сврхе 

се не може користити. 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује: 

 

Датум:  Наручилац/инвеститор: 
 

 М. П.  

  потпис  овлашћеног  лица 

 

 

 

Напомена: Овај образац по потреби копирати у довољном броју примерака  

Уместо овог обрасца може се доставити посебна потврда Наручиоца (Инвеститора)  

која треба да садржи све елементе из овог обрасца. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 

о јавној набавци услуга: 

Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и 

обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 

5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m) 

ЈН 99/2020 

  

закључен између: 

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

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

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

и 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број:___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац) 

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

се уписују сви чланови групе понуђача) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

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

14/15 и 68/15 ) спровео отворени поступак јавне набавке услуга - Заштита Крушевца од великих вода 

реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од 

железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 

m) (ЈН број 99/2020); 

- да је Извршилац доставио прихватљиву понуду број _______, (заведену код Наручиоца под 

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

тексу: Предмер и предрачун услуга); 

- 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: 
_____________________________________________________________________ ; 
 

2) ______________________________________ са седиштем у ______________________, 

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

крају модела уговора) 

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

2020. годину (сагласност Владе објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 14/20 и 75/20), одељак 8. 

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

Планом јавних набавки ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину, редни бр. 1.2.46.  
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I Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет овог уговора су услуге – Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: 

(ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи 

Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m). 

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

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

  

II Цена 

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

а, у свему према Понуди и јединичним ценама из Предмера и предрачуна услуга. 

Порез на додату вредност плаћа се у складу са законом. 

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

 

III   Начин и услови плаћања 

Члан 3. 

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

од стране лица одређеног од стране Наручиоца за праћење извршења услуга из члана 1. овог уговора, 

сачињених према извршеним услугама, применом цена из спецификације услуга Извршиоца. 

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

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

извештају. 

  

Члан 4. 

Извршилац доставља Наручиоцу потписани извештај о реализованим услугама у шест 

примерка. 

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

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

По прихваћеном извештају, Извршилац доставља Наручиоцу фактуру односно привремену 

ситуацију за део услуге који је реализовао.  

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

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

Наручиоца. 

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

преглед преосталих активности до краја извршења уговора. 

 

Члан 5. 

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

Наручиоцу Коначни извештај о извршеној услузи која је предмет овог уговора. 

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

Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику. 

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

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

односно да отклони евентуалне недостатке израђене техничке документације.   

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

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

обавезе  или да једнострано раскине уговор. 

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

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

детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање 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.  
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Члан 6. 

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

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

меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе 

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

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

важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. 

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

Наручилац ће уновчити меницу за извршење 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. 

 

IV Међусобна права и обавезе 

Члан 7. 
 Извршилац се обавезује да: 

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

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

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

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

струке; 

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

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

документацију и касније извођење радова по њој; 

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

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

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

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

целини; 

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

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

свом трошку; 

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

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

9) техничку документацију преда Наручиоцу у складу 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;  

10) техничку документацију изради и преда у уговореном року. 

 

Члан 8. 
 Наручилац се обавезује да: 

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

овлашћеном за праћење извршења услуга по овом уговору; 

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

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

документацију. Увођење у посао се констатује посебним записником који потписују овлашћени 

представници обе уговорне стране; 

3) да Извршиoцу благовремено истакне примедбе и предлоге; 

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

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

уговора прими путем записника.  
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6) да одреди Решењем Координатора за израду пројекта који ће, у свим фазама припреме и 

израде пројекта, да води рачуна о потребној садржини Плана превентивних мера безбедности и 

здравља на раду  

 

V Рок за извршење услуга 

Члан 9. 
 Рок за извршење услуга из члана 1. овог уговора је ____ ___  (не може бити дужи од 31.03.2021. 

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 (лоши климатски услови, велике кише и снег које узрокују расквашеност 

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

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

у року или неиспуњења обавеза Наручиоца у достављању података, немогућност издавања сагласности 

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

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

могле бити предвиђене пројектним задатком), извршавање уговорних обавеза ће се прекинути за време 

за које траје немогућност извршења уговорних обавеза услед наступања непредвиђених догађаја, под 

условом да је друга уговорна страна о томе обавештена у року од три дана од дана сазнања за околности 

које утичу на прекид уговореног рока. 

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

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

рок. 

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

што уговорне стране констатују записнички.  

  

Члан 11. 

 Извршилац може писменим путем затражити од Наручиоца сагласност за промену главног 

и/или одговорног пројектанта  уз навођење разлога и околности за  насталу промену. 

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

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

изјасни сматраће се да је сагласан са захтеваном променом. 

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

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

достављене менице у висини до 10% од вредности уговорене услуге.  

 

Члан 12. 

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

израђене техничке документације врши се потписивањем записника о примопредаји од стране 

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

и наплату окончане ситуације. 

Након пријема израђене техничке документације, Наручилац ће извршити исплату Извршиоцу 

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

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

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

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

документације, односно њеног дела, односно да захтева испуњење уговорних обавеза. 
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VI Уговорна казна 

Члан 13. 

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

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

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

прећи 5 % од вредности уговорених услуга. 

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

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

надмашује износ уговорне казне. 

Висину уговорне казне уговорне стране ће утврдити коначним обрачуном. 

 

VIII     Раскид уговора  

Члан 14. 

Извршилац се обавезује да све пропусте у изради техничке документације који су предмет овог 

уговора, а које примете Наручилац, вршилац техничке контроле или јавна предузећа и друге надлежне 

институције за издавање сагласности и одобрења у свим фазама израде техничке документације, 

отклони о свом трошку. 

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

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

снизи уговорену цену из уговора, или да раскине уговор. У оба случаја, Наручилац има право на 

накнаду штете.  

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

неупотребљивим или ако је предметна техничка документација израђена противно изричитим 

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

меницу за извршење уговорне обавезе, без обавезе да од Извршиоца тражи претходно отклањање 

недостатака. Уколико за Наручиоца из наведених разлога настане штета која је већа од вредности 

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

износа штете. 

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

уговорних обавеза, неквалитетног извршења посла или услед престанка потребе за ангажовањем 

Извршиоца, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду уговора Извршиоцу и уз поштовање 

отказног рока од 15 дана од дана достављања писане изјаве. 

 

IX Завршне одредбе 

Члан 15. 
 Саставни део овог уговора чине: 

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

_________2020. године; 

- Пројектни задатак. 

  

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 (Привредни) 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 члану 82. став 1. тачка 3) 

ЗЈН. 

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

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

(назив, седиште, ПИБ, матични бр. 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 2А, 11070 Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Заштита 

Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке 

Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа 

Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), ЈН 99/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.06.2020. 

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, попуњен и потписан (образац VI.2.);  

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

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

VI.5.);  

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

су наведени у табеларном приказу у конкурснoj документацији; 

-  Модел уговора, попуњен у складу са понудом и 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. 

 

3. Понуда са варијантама - није дозвољена. 

 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде 
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 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцуизмењене и/или 

допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача укоме су измене и/или допуне образложене. 

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно илипутем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозиваподнету понуду, а који је потписан од 

стране овлашћеног лицапонуђача.  

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

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

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

Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке 

Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа 

Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), ЈН 99/2020 - 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да сеопредели 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 понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, Изјаве о независној 

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

сваког понуђача из групе понуђача. У случају да сепонуђачи определе да један понуђач из групе 

потписује обрасце дате у конкурсној документацији ( изузев поменутих изјава ), наведенотреба 

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

извршење јавне набавке, а који чини саставни деозаједничке понуде сагласно члaну 81. 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 дефинисан Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19). 

 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 

извршење уговорне обавезе, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона 

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

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

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

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

Наручилац ће уновчити меницу за 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.  

 

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

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

Београд, Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд. 

 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

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

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

подношење понуде. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурснедокументације, који понуђачи 

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

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

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

набавки и на својој интернет страници.  

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

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

адресе: office.jn@srbijavode.rs 

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

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

продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију. 

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

и то:  

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

јавних набавки и на својој интернет страници; 

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

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

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

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

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

односно његовог подизвођача  

 После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом 

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

упоређивању понуда.  

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

93. ЗЈН).  

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

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

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

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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

понуда. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 илипутем факса, исти се 

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

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

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

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

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

дана од дана пријема захтева. 

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

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

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

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 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 

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

захтева за заштиту права је десет 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.  
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   (3) износ таксе из члана 156  ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  

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

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

права;  

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

набавка редни број 99/2020; 

   (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  

Понуђач није у обавези да користи печат приликом сачињавања понуде за јавну набавку услуга – 

Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке 

Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа 

Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m), ЈН редни број 99/2020. 
 

 

 

 

 


