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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 Обреновца од великих вода Колубаре: 

урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, 

хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и 

парцелације, 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 урбанистичких пројеката, хидротехничке студије за израду урбанистичких пројеката и 

Пројекат препарцелације и парцелације. 

Предвиђена је за јавну набавку услуга – Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: 

урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, 

хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и 

парцелације, ЈН број 109/2020. 

  

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 5.12.2020. године. 
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1 УВОД 

Слив реке Колубаре је по својим геоморфолошким и хидролошким карактеристикама 

предиспониран за формирање поплавних таласа значајних запремина са посебно израженим 

максималним протоцима. 

У последњих 20 година су се више пута догодиле разорне бујичне поплаве (у новије време су 

поплаве забележене 2001, 2006, и 2010. године и у сливу Тамнаве 1999, 2006. и 2009. године), док је 

поплавни догађај из 2014. године био изузетан по људским жртвама и великим штетама. 

Посебно је угрожена територија Обреновца, који се налази на најнизводнијем делу слива, у 

зони самог ушћа у Саву, на ниском терену и у веома сложеним хидрографским условима утицаја Саве 

на режим великих вода Колубаре. 

Поплавни талас у периоду од 14. до 16. маја 2014. године, у зони површинских копова и 

непосредно узводно од Обреновца, по пику и по запремини превазишао је историјске максимуме. 

Податак да је дошло до изливања реке Колубаре у површинске копове „Тамнава Запад“ и „Велики 

Црљени“ у количинама од око 200 милиона m3 воде, а да је и поред тога поплављен већи део 

Обреновца. 

Укупна површина ГО Обреновац је 411 km2. Од великих вода Колубаре и Тамнаве је 

потенцијално угрожено 135 km2, углавном на левој обали у касети „Обреновац“, при чему је веома 

угрожено уже градско језгро површине око 55 km2 које се налази на најнижим деловима слива. Од 

укупно око 75.000 становника, од поплава је угрожено преко 55.000 становника. Треба имати у виду да 

се на територији ГО Обреновац налази више капиталних индустријских објеката (термоелектране 

ТЕНТ А и ТЕНТ Б), као и битни инфраструктурни објекти (аутопут Е-763 „Милош Велики“, 

железничка пруга). 

Све ово указује на потпуно нову димензију проблема угрожености овог града, који постаје још 

израженији услед неусаглашености динамике у примени мера заштите – након поплава 2014. године 

извршени су обимни санациони радови и реконструкције објеката за заштиту рударског комплекса 

“Колубара”, док су постојећи насипи за заштиту Обреновца само санирани. 

Учесталост поплава и величина штета од поплава у сливу реке Колубаре, а посебно величина и 

разорна енергија поплавног таласа из маја 2014. године, указују да је неопходно унапредити заштиту 

од вода и створити услове за боље управљање ризицима од поплава, у складу са потребама просторног 

и привредног развоја подручја. 

У циљу решавања овог проблема, 2015. године је урађена Студија заштите од вода у сливу 

Колубаре у којој су дефинисане нове вредности меродавних протока таласа великих вода, као и мере 

које је потребно спровести у сливу Колубаре како би се спречиле поплаве катастрофалних размера као 

што је поплава из маја 2014. године. 

Уговором брoj 401-00-107/2019-07, одн. 31/19/8/03 од 11.02.2019. године Министарство 

пољопривреде, шумарстав и водопривреде – Дирекција за воде поверила је Институту за водопривреду 

„Јарослав Черни“ А.Д. из Београда израду Идејног решења и студије оправданости са идејним 

пројектом заштите Обреновца од великих вода Колубаре и Тамнаве. ЈВП „Србијаводе“ је посебним 

актом одређено као инвеститор у смислу Закона о планирању и изградњи. 

Основни циљ израде техничке документације је дефинисање оптималних техничких решења 

заштите Обреновца од великих вода Колубаре и Тамнаве, за потребе повећања степена заштите 

формираних штићених подручја „Обреновац” и „Бaрич-Мислођин”. Предмет техничке документације 

су следећи објекти: 

– за заштиту штићеног подручја „Обреновац”: 

 реконструкција левог насипа и регулација реке Колубаре, од ушћа у Саву до ушћа 

Тамнаве: km 0+000 – km 13+574 (према Пројектом задатку) са трансверзалним насипом потока 

Чиковац; 

 реконтрукција левог насипа и регулација реке Тамнаве, од ушћа у Колубару до 

Ћемановог моста: km 0+000 – km 13+850, са трансверзалним насипима потока Трстеница. 

– за заштиту штићеног подручја „БАРИЧ-МИСЛОЂИН”:  

 реконструкција десног насипа реке Колубаре од ушћа у Саву до Мислођина: km 0+000 

– km 5+050. 

Техничка документација обухвата две фазе: Идејно решење, за потребе прибављања 

локацијских услова и Студија оправданости са Идејним пројектом, за припрему наредних фаза 

техничке документације за потребе издавања грађевинске дозволе и за изградњу. 
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2019. године израђено је Идејно решење и тада се јавила потреба за израдом планске документације на 

основу које ће бити могуће издати локацијске услове, јер постојећа планска документација то није 

омогућавала. 

Постојећу планску документацију (просторни планови и урбанистички планови) у чијем се 

обухвату делимично налазе и предметни објекти заштите Обреновца од великих вода Колубаре и 

Тамнаве чине:  

 Регионални просторни план администартивног подручја Београда („Службени лист 

града Београда“, број 10/04) 

 Измене и допуне Регионалног просторног плана администартивног подручја Београда 

(„Службени лист града Београда“, бр. 38/11 и 86/18); 

 Просторни план градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 

30/13 и 86/16); 

 Генерални план Обреновца („Службени лист града Београда“, бр. 8/98 и 11/98) 

 План генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у 

Обреновцу („Службени лист града Београда”, бр. 33/07 и 14/08); 

 План општег уређења Забран у Обреновцу („Службени лист града Београда“, бр. 17/07); 

 План детаљне регулације бањског, спортског и стамбеног комплекса Тополице у 

Обреновцу („Службени лист града Београда“, број 23/06); 

 План општег уређења подручја „Потковице“ у Обреновцу („Службени лист града 

Београда“, број 59/08); 

 План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на 

локацији уз реку Колубару, градска општина Обреновац („Службени лист града Београда“, број 79/14); 

 План детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за ПК "Младост" до петље на 

ауто-путу Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац („Службени 

лист града Београда“, број 39/17); 

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни 

Јадна, деоница Београд-Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/20 и 30/10). 

Постојећа планска документација нема за основну тему заштиту од поплава и не даје конкретна 

и детаљна правила која би омогућила директно спровођење у пољу регулације река Колубаре и Тамнаве 

и уређење/изградњу или реконструкцију насипа, већ водотоке третира начелно или периферно. Такође, 

нису у потпуности дефинисане границе водног земљишта. Стога је потребно израдити урбанистичко-

техничку документацију – урбанистичке пројекте и пројекте парцелације и препарцелације – која 

омогућује директнос спровођење и на основу које је могуће утврдити границе водног земљишта, 

исходовати локацијске услове и спровести парцелацију и препарцелацију. 

 

2 ПРИКАЗ РАЗМАТРАНОГ ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА 

2.1 Слив реке Колубаре 

Река Колубара, са површином слива од 3.638,5 km2, налази се у северозападном делу Србије. 

Слив Колубаре има облик неправилног четвороугла чија ширина у правцу запад- исток износи 81 km 

(од Влашића до Космаја), а дужина у правцу север-југ око 66 km. Са три стране je оивичен средњим и 

ниским планинама Ваљевског и Шумадијског региона. Са четврте стране, према северу, благо 

заталасаним побрђем шире се у Панонску низију. 

Колубара је последња већа притока Саве у коју се улива 27 km узводно од Београда. Ушће 

Колубаре лежи на коти 76 mнм, док је највиша тачка на јужној вододелници Повлен, са надморском 

висином 1346 mнм. 

Режим великих вода реке Колубаре је природно неповољан, што је у директној вези са 

геоморфолошким и хидрографским карактеристикама подручја. Колубара и њене притоке извиру у 

брдским и планинским пределима (висине 1000 – 1500 mнм). 
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Слив Колубаре и општине у сливу 

2.2 Слив реке Тамнаве 

Река Тамнава је највећа лева притока реке Колубаре чији слив има геолошке и геоморфолошке 

карактеристике које погодују формирању поплавних таласа са значајним запреминама и израженим 

пиковима. 

Ово је посебно било изражено у поплавама које су се задесиле у мају 2014 године. Осим ових 

поплава, у сливу Тамнаве, на територији општине Уб, честе су поплаве од Тамнаве и њених притока 

Уба и Грачице. 

Најзначајније поплаве у новијем периоду су се догодиле 1999, 2006 и 2009. године. 1999. године 

је поплављено 6000 ha, 480 стамбених објеката и угрожено 2050 становника, а 2006. године 5600 ha и 

129 домаћинстава у општини Уб. 2009. године су Тамнава и Уб поплавили 3000 ha и 280 запреминама 

и израженим пиковима. Ово је посебно било изражено у поплавама које су се задесиле у мају 2014 

године, 1999. године је поплављено 6000 ha, 480 стамбених објеката и угрожено 2050 становника, а 

2006. године 5600 ha и 129 домаћинстава у општини Уб. 2009. године су Тамнава и Уб поплавили 3000 

ha и 280 стамбених објеката, а угрожено је било 1100 становника, а веће штете су избегнуте пуштањем 

воде у рибњак у Докмиру. 

Појава наведених поплава и штете које су настале услед истих указале су на неопходност да се 

унапреди заштита од поплава и створе услови за боље управљање ризицима од поплава, у складу са 

потребама просторног и привредног развоја подручја. 

2.3 Објекти дуж Колубаре за заштиту Обреновца од великих вода 

Једна од основних мера заштите Обреновца од поплава јесте реконструкција постојећих насипа 

реке Колубаре низводно од ушћа реке Тамнаве: 

– Деоница С.3.5.1 - левообални насип уз Колубару од ушћа у Саву до моста на путу Београд-

Обреновац; 

– Деоница С.3.5.2 - левообални насип уз Колубару од моста на путу Београд– Обреновац до ушћа 

Тамнаве; 

– Деоница С.3.4.4 деснообални насип уз Колубару од ушћа у Саву до моста на путу Београд-

Обреновац; 

– Деоница С.3.4.5 деснообални насип уз Колубару од моста на путу Београд– Обреновац до 

високог терена у Мислођину. 

На деоници С.3.5.2 налази се и левообални насип потока Чиковац који се улива у Колубару 

узводно од Обреновца на km 9+740. На ушћу је у телу колубарског насипа изграђена табласта устава. 
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Постојећи насипи на Колубари низводно од ушћа Тамнаве спадају у класичне одбрамбене 

објекте и димензионисани су на велику воду 1% вероватноће појаве. 

Леви насип Колубаре, од ушћа у Саву до моста на путу Београд - Обреновац, са десним савским 

насипом чини јединствену одбрамбену линију. Насип је „савског“ типа (ширина круне 6 m), а дужина 

насипа 2477 m.  

 

 
Положај левог Колубарског насипа С.3.5.1. 

 

Дуж левог насипа Колубаре узводно од моста на путу Београд-Обреновац па до ушћа Тамнаве, 

укупне дужине 10.223 m, разликују се два типа насипа. На низводној деоници, од km 0+000 до km 

2+945, насип има "савски" тип попречног профила са ширином круне насипа од 6 m. На узводној 

деоници, од km 2+945 до km 10+223, која се протеже ван зоне утицаја успора од великих вода Саве, 

примењен је "колубарски" тип профила. Насип је надвишен и проширен у круни на 4 m.  

 

 
Положај левог Колубарског насипа С.3.5.2. 

У циљу успостављања пуне заштите подручја између Барича и Мислођина, изграђени су насипи 

на Сави и на десној обали Колубаре. Насип на Колубари је "савског" типа, са ширином круне 6 m, 

дужине 2.900 m.  
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Положај десног Колубарског насипа С.3.4.4. 

Насип је „савског“ типа, ширине у круни од 6 m, укупне дужине 1.987 m. Уз насип се налази 

ц.с. "Мислођин".  

 
Положај десног Колубарског насипа С.3.4.5. 

Чиковац је лева притока реке Колубаре. Слив потока Чиковац има укупну површину од 38 km2 

и обухвата виши терен код места Стублине са потоком Шарена чесма на западу, ниске пољопривредне 

површине код Вепровице и Велико поље са коритом Старе Тамнаве и каналом Очаг, све до левообалног 

колубарског и тамнавског насипа који чине источну вододелницу слива. 

Чиковац се улива у Колубару кроз пропуст у левообалном колубарском насипу, на km 9+740 

Колубаре. На пропусту се проток регулише уставом на ручни погон. Када је ниво воде Колубаре висок, 

устава се затвара ради спречавања повратног тока Колубаре у Чиковац, а када ниво Колубаре опадне 

устава се отвара и омогућава се гравитационо испуштање из канала Чиковац у Колубару. Око 360 m 

изводно од ушћа у канал Чиковац се улива канал Очаг. 

Поток Чиковац је регулисан од ушћа до km 0+950. На целој дужини регулисаног канала уз леву 

обалу канала и узводно изграђен је насип дужине 1250 m.  

Регулисано корито Чиковца има довољну пропусну моћ за велике воде Чиковца, под условом да 

је обезбеђено слободно гравитационо отицање у Колубару на ушћу, што подразумева низак ниво 

Колубаре, отворену уставу и чисто и одржавано корито канала. На жалост, у случају коинциденције са 
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великим водама Колубаре је онемогућен отицај из канала. Тада се на најнижем подручју формира 

акумулација од провирних вода Колубаре и површинских вода дотеклих са виших терена у залеђу. 

2.4 Постојећи мостови и објекти на Колубари 

На стационажи km 3+094 по току Колубара се укршта са путем Београд – Обреновац. На овој 

локацији налази се друмски мост који нема довољну пропусност и налази се под успором у случају 

појаве таласа велике воде вероватноће појаве од 1%, док је у случају велике воде вероватноће појаве 

0,1% у потпуности преливен. Такође, постојање моста онемогућава формирање континуалне линије 

одбране на овој локацији. 

На стационажи km 4+937 речни ток се укршта са новоизграђеним аутопутем Е-763 „Милош 

Велики“. Мост је изграђен са стубовима у кориту, али и у телу насипа, при чему се доња ивица 

конструкције моста налази на око 0,5 m изнад круне постојећих насипа У случају појаве таласа велике 

воде мост аутопута је угрожен и налази се под успором. 

На стационажи km 1+969 на левој обали Колубаре налази се црпна станица „Забрешке ливаде“. 

Евакуација унутрашњих вода на овој црпној станици обавља се помоћу система пумпи и потисног 

цевовода који пролази кроз тело насипа. 

На km 2+813 на левој обали Колубаре налази се фекална црпна станица. Фекална вода се 

препумпава у корито Колубаре помоћу система пумпи и потисног цевовода који се налази у телу 

насипа. 

На km 3+401, код насеља „Шљивице,“ у телу левообалног насипа налази се устава која је засута 

и није у функцији дужи низ година. 

На km 3+454 на десној обали Колубаре налази се црпна станица „Мислођин“. Ова станица 

служи за препумпавање воде из ретензије у Мислођину у корито реке Колубаре. Вода се препумпава 

помоћу система пумпи и потисног цевовода који се налази у телу насипа. 

2.5 Објекти дуж Тамнаве за заштиту од великих вода 

Укупна дужина тока Тамнаве је приближно 78 km, а површина слива је 929 km². У циљу заштите 

од поплава дуж Тамнаве до сада, изграђено је више објеката. 

За заштиту касете „Обреновац“ изграђен је насип на левој обали уз Тамнаву од ушћа у Колубару 

до Ћемановог моста. Дуж Трстенице изграђени су обострани насипи од ушћа у Тамнаву узводно.  

 
Положај левообалног Тамнавског насипа С.3.5.3. 

 

Насип на левој обали Тамнаве штити касету „Обреновац“ од великих вода, према Плану одбране од 

поплава РС обележен је као деоница С.3.5.3. 

Ширина круне постојећег насипа је 4m, нагиб небрањене косине 1:2,5, а брањене 1:3. Просечна 

висина постојећег насипа износи око 3m. Укупна дужина насипа износи 13,517 km.  

Типски попречни профил постојећег левообалног Тамнавског насипа Левообални насип 

Тамнаве је доминантно изграђен од материјала прашинасто-глиновитог састава, осим на краћим 

деоницама где је и прашинасто-песковитог и глиновито-песковитог састава. 
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Трстеница је лева притока реке Тамнаве. Слив реке Трстенице има укупну површину од 48,2 

km2 односно 4820 ha. Река Трстеница после насеља Трстеница прима притоку Царевац и у насељу 

Пироман постаје регулисан ток са успорним насипима до свог ушћа у Тамнаву. Недалеко од почетка 

регулисане деонице, Трстеница прима леву притоку Јелав кроз цеваст пропуст са уставом. Низводно 

од ушћа канала Јелав, налази се црпна станица Пироман, на месту укрштања потока Суваја са 

Трстеницом.  

Дуж анализиране деонице Трстенице налази се укупно 4 моста. Два најнизводнија моста налазе 

се на аутопуту и железничкој прузи, док се преостала два налазе на локалним  

сеоским путевима. Мост преко Трстенице налази се на стационажи аутопута km 26+758 (Слика 16 лево) 

тј непосредно узводно од ушћа Трстенице у Тамнаву. Укупна дужина овог моста је 103m. Коте најниже 

ивице конструкције моста износе 86,1 mnm на левој обали тј 87,8mnm на десној обали. Од 4 стуба, два 

се налазе у оквиру регулисаног корита Трстенице. Мост на железничкој прузи (Слика 16 - десно) налази 

се у непосредној близини црпне станице „Пироман“. Димензије протицајног профила моста су: ширина 

4,55 m и висина 3,44 m, а кота доње ивице његове конструкције је 83,25mnm. Овај мост има мали 

капацитет при појави великих вода. 

При високим водостајима Тамнаве долази до повратног тока у Трстеницу, због чега су изграђени 

насипи целом дужином доњег тока Трстенице, на дужини од око 2,7 km, све до вишег терена.  

2.6 Постојећи мостови и објекти на Тамнави 

Дуж разматране деонице тока реке Тамнаве има укупно 6 мостова од којих су 3 на локалним 

путевима и постављени су ниско у односу на линије нивоа великих вода. При појави поплавних таласа 

великих вода, мостови на овим локалним путевима су потопљени. 

Поред тога, значајнији мостови који се издвајају су: друмско-железнички мост на стационажи 

насипа km 4+925; мост на аутопуту Е-763 „Милош Велики“ на стационажи насипа km 8+010; Ћеманов 

мост који је уједно узводна граница разматране деонице. 

 

3 ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОБРЕНОВЦА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА КОЛУБАРЕ И 

ТАМНАВE 

У складу са опредељењима из Стратегије управљања водама на територији Републике 

Србије до 2034 ("Службени гласник РС", бр. 3/17) планирано је да се новим радовима обезбеди заштита 

овог подручја од 1000-годишње велике воде Колубаре. Тиме би се обезбедила заштита великог 

подручја у коме се налазе Обреновац и бројна мања насеља, термоелектране и њихова 

инфраструктура, важни путеви, пруге и аутопут Е-763. 

На основу ових чињеница планира се реконструкција левообалног (од ушћа у Саву до ушћа 

Тамнаве) и деснообалног насипа Колубаре (од ушћа у Саву до високог терена  код Мислођина) и 

левообалног насипа Тамнаве (од ушћа у Колубару до Ћемановог моста). 

3.1 Генерална концепција решења 

Овим техничким решењем обухваћена је заштита Обреновца од великих вода Колубаре. У 

оквиру техничког решења предвиђена је реконструкција левообалног и деснообалног насипа Колубаре 

у смислу надвишења насипа до потребне коте, као и проширење и продубљене мајор корита од ушћа у 

Саву до места укрштања Колубаре и аутопута Е-763. 

„Милош Велики“. Секундарни насип уз поток Чиковац ће бити реконструисан у постојећим 

габаритима, при чему је планирана и реконструкција уставе помоћу које се вода из Чиковца пушта у 

Колубару. 

При реконструкцији насипа морају бити задовољени следећи услови: 

– меродавни проток за димензионисање насипа је 2300 m3/s (1000-годишњој велика вода 

Колубаре) с тим да кота круне насипа одговара нивоу у реци при појави овог протока без додатног 

надвишења; 

– реконструкција насипа се изводи заједно са ископом мајор корита Колубаре од ушћа у Саву до 

узводног краја код краја денообалног насипа код Мислођина; 

– реконструкција насипа се изводи према брањеној страни насипа (где год је то могуће); 

– све постојеће навозне рампе на насипу реконструисати према коти надвишења насипа, и са 

ограничењем за максимални дозвољени пад рампе од 10%; 

– мостови на траси реконструкције насипа морају бити у складу са техничким решењем 

реконструкције (висина конструкције, пропусна моћ при појави меродавне велике воде); 
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– све уставе и пропусте у телу насипа реконструисати у складу са решењем надвишења насипа. 

Мостови на траси реконструкције левообалног насипа: 

– друмски мост на путу Београд-Обреновац, чија је конструкција ниска и омета течење великих 

вода, реконструисати у смислу уклањања постојеће конструкције моста и изградње новог моста; 

– мост на аутопуту Е-763 „Милош Велики“ мора имати потребну пропусну моћ при појави 

меродавне 1000-годишње велике воде, без појаве течења под притиском. То  

се постиже интервенцијом у мајор кориту Колубаре и локалним измештањем насипа у зони моста. 

3.2 Реконструкција левообалног насипа Колубаре 

У складу са наведеним захтевима, резултатима реализованих истражних радова на постојећем 

насипу и околном терену, као и резултатима спроведених хидрауличких анализа, за реконструкцију 

насипа на левој обали користиће се 3 типска решења: 

Тип 1 – ово решење ће бити примењено на највећој дужини насипа и предвиђа задржавање 

небрањене косине насипа у постојећем стању, надвишење насипа до коте нивоа хиљадугодишње 

велике воде, проширење круне насипа са формирањем нове косине према брањеној страни. 

Тип 2 – ово решење се примењује на деоницама постојећег насипа на којима су утврђени нешто 

лошији хидрогеолошки услови због којих је било потребно додатно ојачати брањену страну насипа и 

смањити излазне градијенте у ножици. Као и Тип 1 насипа, и код овог типа предвиђено је надвишење 

насипа до потребних кота, проширење круне насипа са формирањем нове косине према брањеној 

страни. 

Тип 3 – ово решење ће се примењивати на најугроженијим деловима насипа са најлошијим 

хидрогеолошким карактеристика терена и местима где су већ детектована процуривања кроз и испод 

постојећег насипа и местима на којима је већ долазило до рушења постојећег насипа. Такође ово 

решење ће се примењивати и на местима укрштања трасе насипа и старог корита Колубаре. Као и друга 

два типа насипа, и код овог типа предвиђено је надвишење насипа до потребних кота, проширење круне 

насипа са формирањем нове косине према брањеној страни. 

У зони моста на аутопуту неопходно је измештање насипа према брањеном подручју. На овај 

начин се повећава протицајни профил испод мостовске конструкције.  

3.3 Реконструкција левообалног насипа Тамнаве 

У наставку левообалног насипа Колубаре, у зони под утицајем великих вода Колубаре, 

предвиђена је реконструкција/надвишење насипа Таманаве од km 0+000 до km 1+195 са насипом који 

има исте карактеристике као и Колубарски насип Тип 1. Ово решење предвиђа задржавање небрањене 

косине насипа у постојећем стању, надвишење насипа до коте нивоа хиљадугодишње велике воде, 

проширење круне насипа са формирањем нове косине према брањеној страни. 

Надвишење насипа треба да задовољи усвојене критеријуме за димензионисање тј. да кота круне 

насипа буде у нивоу линије велике воде повратног периода 1000 година.  

На преосталој дужини левообалног насипа од km 1+195 до km 13+517 дуж Тамнаве, предвиђено 

је да се реконструкција насипа изводи углавном ка брањеној страни тј. да реконструисани насип прати 

низводну- небрањену косину постојећег насипа. Надвишење насипа треба такође да задовољи усвојене 

критеријуме за димензионисање тј. да кота круне насипа буде у нивоу линије нивоа велике воде 

повратног периода 1000 година.  

На деоницама где се насип приближава минор кориту, и где се очекује да може да дође до 

оштећења косине насипа при великим водама, предвиђена је реконструкција насипа ка брањеној 

страни, са истим нагибом косина и ширином у круни како је описано за насип ТИП 2, али са додатном 

заштитом узводне косине тј. предвиђена је заштита узводне косине са облогом од габионских мадраца 

и са укопаном ножицом од габиона. Овај тип насипа је предвиђен на укупној дужини од 2345 m и 

обележен је као ТИП 3.  

На деоницама постојећег насипа, где није могуће извршити реконструкцију насипа према 

брањеној страни насипа (због постојећих објекта на најузводнијој деоници насипа или због близине 

аутопута), предвиђено је надвишење насипа од брањене ка небрањеној косини (ТИП 4) тј. ка реци. 

Насип је истог попречног пресека и карактеристика као насип ТИП 2 и ТИП 3, само што се 

реконструкција врши ка небрањеној косини. Предвиђена је заштита небрањене косине са габионским 

мадрацима и са укопаном ножицом од габиона. Уколико се детаљним анализама у току израде Идејног 

пројекта покаже да није потребна облога од рено мадраца, деонице са типским профилима ТИП 3 и 

ТИП 4 ће постати деонице са попречним профилом ТИП 2. 
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3.4 Реконструкција деснообалног насипа Колубаре 

У складу са наведеним захтевима, резултатима реализованих истражних радова на постојећем 

насипу и околном терену, као и резултатима спроведених хидрауличких анализа, за реконструкцију 

насипа на десној обали користиће се Тип 1 насипа. 

Тип 1 ће бити примењен на целој дужини насипа и овим решењем је предвиђено задржавање 

небрањене косине насипа у постојећем стању и нагибу, надвишење насипа до коте нивоа 

хиљадугодишње велике воде, проширење круне насипа са формирањем нове косине према брањеној 

страни. 

У зони моста на аутопуту неопходно је измештање насипа према брањеном подручју. Насип се 

спаја са телом аутопута у зони опораца моста. На овај начин се повећава протицајни профил испод 

мостовске конструкције. Брањена косина насипа, као и корито Колубаре, се облаже бетонским плочама 

због појаве великих брзина у зони моста. 

3.5 Регулација Колубаре – продубљење мајор корита 

На деоници од ушћа у Саву до моста новоизграђеног аутопута Е-763 „Милош Велики“ 

предвиђено је повећање габарита мајор корита у виду продубљења у дужини од око 5 km. Оваквим 

радовима би се линија нивоа велике воде вероватноће појаве 0,1% спустила у просеку за око 1 m (у 

профилу моста аутопута меродавни ниво је нижи за око 1,8 m).  

Основне карактеристике коридора ископа мајор корита реке Колубаре од km 0+0000 – km 5+380: 

 
 

4 ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пројектни задатак се односи на израду:  

1. Хидротехничке студије заштите Обреновца од великих вода Колубаре и Тамнаве за израду 

урбанистичког пројекта 

2. Урбанистичког пројекта за изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања јавног 

интереса – изградња објеката заштите Обреновца од великих вода Колубаре и Тамнаве 

3. Пројеката препарцелације и парцелације за објекте заштите Обреновца од великих вода 

Колубаре и Тамнаве 

Предмет Хидротехничке студије за израду урбанистичког пројекта је систем заштитних и 

регулационих објеката у склопу одбрамбених линија на Колубари и Таманави у широј зони Обреновца, 

које треба димензионисати до степена који обезбеђује заштиту штићених подручја „Обреновац“ и 

„Барич-Мислођин“ од великих вода Колубаре и Тамнаве вероватноће појаве једном у 1000 година. 

Циљ Хидротехничке студије је да дефинише објекте за заштиту Обреновца од великих вода Колубаре 

и Тамнаве у мери довољној за израду потребне планске документације, на основу које ће се издати 

локацијску услови у складу са законском процедуром.  

Хидротехничка студија треба да на основу режима течења Колубаре и Тамнаве (и релевантних 

притока), а у складу са концепцијом решења заштите Обреновца, дефинише просторни обухват 

објеката заштите, врсту и тип објеката, као и друге елементе потребне за израду планске документације. 

Такође, Хидротехничку студију је потребно урадити да би се сагледали сви утицаји изградње објеката 

у долини Колубаре и Тамнаве и дефинисали радови и мере на уређењу Колубаре који неће угрозити 

режим вода узводно од разматране деонице, као и постојеће и планиране водне објекте.  

Резултати хидротехничке студије треба да буду подлога за израду урбанистичких пројеката на 

основу којих ће се издати локацијски услови у смислу Закона о планирању и изградњи и на тај начин 

створити услови за потпуну хармонизацију планске и техничке документације. 

Урбанистички пројекти су урбанистичко-технички документи за спровођење планских 

документа на основу којих се издају локацијски услови. Урбанистички пројекти се могу радити и за 

изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса, без измене планског 

документа, изузев за утврђивање јавног интереса за пројекте у заштићеним подручјима. 

Предмет урбанистичких пројеката је систем заштитних и регулационих објеката у склопу 

одбрамбених линија на Колубари и Таманави у широј зони Обреновца, односно постојећи насипи реке 
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Колубаре, који се реконструишу ради повећања степена заштите формираних штићених подручја 

„Обреновац“ и „Барич-Мислођин“ од великих 1000-годишњих вода Колубаре и Тамнаве. 

Урбанистичким пројектима дефинишу се његов просторни обухват, услови изградње, 

нумерички показатељи, начин уређења зелених и слободних површина, начин прикључења на 

инфраструктурне мреже, инжењерско геолошки услови, мере заштите  животне средине, природних 

добара, непокретних културних добара, као и остали урбанистички услови и мере заштите, даје се 

технички опис објеката и утврђују смернице за спровођење. Саставни део урбанистичког пројекта је 

идејно решење објеката чија се изградња или реконструкција планира.  

Циљ израде урбанистичких пројеката је утврђивање јавног интереса и стравање могућности за 

директно издавање локацијских услова. 

Пројекти препарцелације и парцелације су урбанистичко-технички документи којима се на 

већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела 

(препарцелацијом) или се на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских 

парцела (парцелацијом). Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат 

геодетског обележавања. 

Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о формирању 

катастарских парцела, на основу пројекта препарцелације, односно плана парцелације за грађевинске 

парцеле јавне намене садржане у планском документу и пројекту геодетског обележавања. 

Израдом пројеката препарцелације и парцелације омогућује се формирање парцела водног 

земљишта. 

 

5 САДРЖАЈ ХИДРОТЕХНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Хидротехничка студија има за предмет анализу и приказ свих релеватних утицаја изградње 

објеката заштите у долини Колубаре и Тамнаве. На основу поменутог приказа и извршених анализа – 

треба дефинисати просторни обухват урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекат и 

пројекти препарцелације и парцелације). 

За те потребе, у оквиру Хидротехничке студије, треба реализовати следеће активности: 

Приказ хидролошких карактеристика 

Протоци великих вода Колубаре дефинисани су у Студији унапређења заштите од вода у сливу 

реке Колубаре, на основу низа максималних годишњих протока закључно са 2014. годином. Пројектант 

ће:  

- приказати анализу хидролошких података на релевантним хидролошким станицама закључно 

са 2018. годином; 

- приказати рачунске велике воде Колубаре на профилима релевантних хидролошких станица, 

користећи низ максималних годишњих протока закључно са 2018. годином; 

- детерминисати меродавне протоке притока. 

Приказ морфолошких карактеристика 

За морфолошку анализу речног корита Колубаре, Тамнаве и (релевантних) притока Пројектант 

ће користити податке о снимањима попречних профила (погл. Подлоге).  

У Студији треба дати приказ морфолошких карактеристика и процеса у кориту Колубаре од 

значаја за изградњу и одржавање регулационих објеката (промене речне трасе, деформација речног 

корита, флувијална ерозија дуж водотока).  

Приказ и анализа резултата хидрауличких анализа постојећег и пројектованог стања 

На основу најновијих геодетских снимања Пројектант ће на основу формираног хидро-

морфолошког модела постојећег стања приказати резултате спроведених хидрауличких прорачуна 

течења у речном кориту великих вода за меродаване протоке. Резултати прорачуна су: нивои и брзине 

воде у условима меродавних великих вода и плавне зоне. 

Пројектант ће на основу формираног хидро-морфолошког модела пројектованог стања са свим 

постојећим и планираним објектима приказати резултате спроведених хидрауличких прорачуна 

течења у речном кориту великих вода за меродавне протоке: 

- Меродавни проток Колубаре: Q0,1% = 2.300 m3/s, при коти великих вода на Сави на 

77,60 m н.м. 

- Меродавни проток Тамнаве: Q0,1% = 4200 m3/s 

Резултати прорачуна су: нивои и брзине воде у условима меродавних великих вода. 
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Пројектант ће посебно анализирати услове у зонама мостова и другим путевима и дати мишљење о 

положају конструкције у односу на меродавне велике воде, утицају стубова у речном кориту и 

прилазних рампи на речно корито, стабилности речног дна и другим параметрима од значаја за 

дефинисање интеракције реке и мостова. 

Препоруке за даље активности  

Пројектант ће приказати решење заштите брањеног подручја и регулационих радова на 

Колубари, Тамнави и притокама. Пројектант ће приказати: 

- техничко решење оптималне диспозиције, форме и конструкције насипа; при томе треба 

задржати трасе постојећих насипа, а трасе насипа усагласити са постојећим и планираним 

саобраћајницама;  

- регулационе радове у кориту за обезбеђење веће пропусне моћи и заштите обала и дна од 

ерозије, посебно у близини и у зони контакта са реконструисаним насипима и другим објектима; 

- трасе приступних путева за одбрану од полава и одржавање објеката, избором оптималних 

постојећих путева; 

- радове и мере у зонама интезивне интеракције са другим објектима (укрштање са мостовима, 

у зонама путева и других инфраструктурних објеката…); 

Сагледавањем свих релеватних услова Пројектант треба да дефинише адекватан просторни 

обухват и техничко-функционалне карактеристике заштитних објеката за потребе израде 

урбанистичког пројекта. 

 

6 САДРЖАЈ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистички пројекат садржи текстуални и графички део.  

Текстуални део урбанистичког пројекта садржи: 

- правни и плански основ; 

- обухват урбанистичког пројекта; 

- услове изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин решења 

паркирања и по потреби друге специфичне услове); 

- нумеричке показатеље (површине, урбанистичке параметре и по потреби друге 

специфичне услове); 

- правила регулације и парцелација за површине и објекте јавне намене 

- начин уређења слободних и зелених површина; 

- начин прикључења на инфраструктурну мрежу; 

- инжењерскогеолошке услове; 

- мере заштите животне средине; 

- мере заштите непокретних културних и природних добара; 

- технички опис објекта и по потреби фазност изградње. 

Графички део урбанистичког пројекта садржи: 

- регулационо нивелационо решење локације; 

- приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу; 

- планирану парцелацију. 

Саставни део урбанистичког пројекта су и идејна решења. 

Урбанистичким пројектом треба предвидети израду пројеката препарцелације и парцелације. 

 

7 САДРЖАЈ ПРОЈЕКАТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Пројекат препарцелације и парцелације садржи текстуални и графички део. 

Текстуални део пројекта парцелације и препарцелације садржи: 

- правни и плански основ; 

- обухват пројекта; 

- образложење решења и услове изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији); 

- начин прикључења на инфраструктурну мрежу. 

Графички део пројекта препарцелације и парцелације садржи: 

- грађевинске парцеле са аналитичко-геодетским елементима; 

- дефинисане регулационе и нивелационе услове; 

- приказ прикључака на техничку инфраструктуру. 
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Пројекти препарцелације, односно парцелације се раде на основу овереног катастарско-

топографског плана (КТП), који не сме бити старији од шест месеци.  

Дигитални катастарски план (ДКП) прибавља наручилац, а израда топографског плана је предмет овог 

Пројектнога задатка: потребно је извршити ажурирање и доснимавање постојећег топографског плана 

(реамбулација), као и извршити оверу од стране овлашћене организације. 

Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је пројекат геодетског обележавања. 

 

8 ПОДЛОГЕ 

Подлоге за израду предметне документације су: 

- Студија унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре (Институт за водопривреду 

„Јарослав Черни“, Београд, 2016-2018. година). 

- Постојећа планска документација на територији посматраног подручја. 

- Резултати наменских геодетских снимања долине Колубаре на разматраном подручју за 

потребе израде ИДР и ИДП: извршено је снимање долине и основног корита Колубаре (теренско 

снимање зоне основног корита, прикупљање података методом мобилног ласерског скенирања, 

дигитални модел терена). 

- Ажуран дигитални катастарски план (ДКП) у векторском облику (shp датотеке). 

- Катастарски план водова у векторском облику (shp датотеке). 

- Копије (катастарског) плана и листови непокретности, и подаци катастра непокретности у 

дигиталном облику, за све катастарске парцеле у обухвату урбанистичко-техничких докумената. 

- Услови надлежних ималаца јавних овлашћења. 

- Резултати наменских геолошких истраживања извршених за потребе израде ИДР и ИДП, 

приказани у Елаборатима о инжењерскогеолошким истраживањима; истражно подручје обухвата: 

деснообални насип Колубаре, од ушћа у Саву узводно до Мислођина (km 0+000 – km 4+976); 

левообални насип Колубаре, од ушћа у Саву узводно до ушћа Тамнаве (km 0+000 – km 13+378); 

левообални насип Тамнаве, од ушћа у Колубару узводно до Ћемановог моста у селу Милорци. 

- Идејно решење заштите Обреновца од великих вода Колубаре и Тамнаве, Институт „Јарослав 

Черни“, 2019. 

- Остала расположива релевантна техничка и планска документација. 

Све наведене подлоге обезбеђује Наручилац.  

 

9 ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предметну техничку и планску документацију треба урадити квалитетно и стручно, у складу 

са савременим стручним достигнућима и позитивним домаћим прописима који регулишу ову материју. 

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

представницима Наручиоца путем стручних састанака и презентације решења и других међурезултата, 

а у циљу изналажења оптималних пројектних решења. 

 

 

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) 

ЗЈН), 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 

добијање лиценце за израду техничке 

документације 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 остварио укупан 

пословни приход за наведене три године 

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 
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у износу од најмање 36.000.000,00 

динара; 

-      да му у последњих шест месеци до 

дана објављивања јавног позива текући 

рачуни нису били у блокади. 

биланса успеха за претходне три 

обрачунске године (2016. 2017. и 2018.) 

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 

набавки или Извештај о бонитету, уколико 

исти садржи податке о блокади за 

претходних шест месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки. 

2. 

Да има неопходан пословни капацитет, што 

подразумева да је у последње три године од 

дана објављивања позива за подношење 

понуда израдио: 

- најмање две техничке документације 

(идејни пројекти, пројекти за грађевинску 

дозволу и пројекти за извођење) за објекте 

за заштиту од штетног дејства вода и 

уређење водотока на водотоцима 1. реда;  

- најмање две студије/експертизе 

поплавних догађаја са реконструкцијом 

поплавног таласа и са предлогом мера 

заштите од поплава на водотоцима 1. реда;  

- најмање две анализе међусобног утицаја 

заштитних водопривредних објеката на 

водотоцима 1. реда и аутопутева;  

- најмање два нумеричка хидрауличка 

модела водотока 1. реда за потребе израде 

техничке докуметације и студија 

(експертиза) минималне дужине 15 km; 

- најмање три урбанистичка пројекта које је 

потврдило министарство за послове 

урбанизма; од чега најмање један 

урбанистички пројекат за изградњу објекта 

линијске инфраструктуре; и најмање један 

урбанистички пројекат за потребе 

утврђивања јавног интереса; 

-најмање три потврђена пројекта 

парцелације / препарцелације. 

Да има неопходан пословни капацитет -

доказује се достављањем: 

Списак изведених истоврсних услуга за 

које се доказује пословни капацитет, за 

три године које претходе објављивању 

позива за подношење понуда са износима, 

датумима и називима наручилаца 

(Образац VI.6.) са доказима  о извршеним 

услугама:  

За техничку документацију - поз. 1, 2, 3 и 

4: 

- копије уговора са овереним окончаним 

ситуацијама  

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 (Образац VI.7.). 

За урбанистичке пројекте – поз. 5: 

- копије потврда урбанистичких пројеката 

издате од стране надлежног органа 

За пројекте парцелације/ препарцелације 

– поз. 6: 

- копије потврда пројеката парцелације/ 

препарцелације издате од стране 

надлежног органа 

3. 

Да има неопходан технички капацитет, 

што подразумева: 

-    да располаже са лиценцираним 

оперативним системом и лиценцираним 

програмским пакетима Autocad или 

Да има неопходан технички капацитет -

доказује се достављањем: 

уговора или фактуре и пописне листе на дан 

31.12.2019. године за лиценцирани 

оперативни систем и програмски пакет 
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одговарајући, MS Office - Open Office 

или одговарајући, Arc Gis или Gis 

одговарајући софтверски пакет. 

(Autocad или одговарајући, MS Office - Open 

Office или одговарајући, Arc Gis или Gis 

одговарајући софтверски пакет). 

4. 

Да има неопходан кадровски капацитет,  

што подразумева да има најмање 20 лица 

ангажованих по основу радног односа или 

уговора о радном ангажовању за рад ван 

радног односа, од којих  најмање:   

- три дипломирана инжењера са важећом 

лиценцом 313 или 314 одговорног 

пројектанта (коју издаје Инжењерска комора 

Србије или надлежно министарство) са 

минимум 10 година радног стажа; 

- једног дипломираног инжењера геодетске 

струке са важећом  лиценцом 372 (коју издаје 

Инжењерска комора Србије или надлежно 

министарство) са минимум 10 година радног 

стажа; 

- два дипломирана инжењера са важећом 

лиценцом 310 (коју издаје Инжењерска 

комора Србије или надлежно министарство) 

са минимум 10 година радног стажа; 

-  једног дипломираног инжењера са важећом 

лиценцом 316 (коју издаје Инжењерска 

комора Србије или надлежно министарство) 

са минимум 10 година радног стажа; 

-  једног дипломираног инжењера са важећом 

лиценцом РГЗ – првог реда; 

- три дипломирана инжењера са важећом 

лиценцом 391 (коју издаје Инжењерска 

комора Србије или надлежно министарство) 

са минимум 10 година радног стажа; 

- три дипломирана инжењера са важећом 

лиценцом 491 (коју издаје Инжењерска 

комора Србије или надлежно министарство) 

са минимум 10 година радног стажа; 

- три дипломирана инжењера архитектуре са 

важећом лиценцом 200 одговорног 

урбанисте (коју издаје Инжењерска комора 

Србије или надлежно министарство) са 

минимумом 10 година радног стажа; 

-  једног дипломираног инжењера или 

просторног планера са важећом лиценцом 

201 одговорног урбанисте (коју издаје 

Инжењерска комора Србије или надлежно 

министарство)  са минимумом 10 година 

радног стажа; 

- једног дипломираног инжењера шумарства 

са важећом лиценцом 373 одговорног 

пројектанта (коју издаје Инжењерска комора 

Србије или надлежно министарство) са 

минимумом 10 година радног стажа и 

Да има неопходан кадровски капацитет -

доказује се достављањем: 

1) За сва лица: 

- фотокопија уговора о раду и образац 

пријаве на обавезно социјално осигурање 

(уколико је лице запослено код понуђача), 

или 
- фотокопија уговора о делу, уговора о 

обављању привремених и повремених 

послова, уговора о допунском раду или 

другог уговора који је правни основ 

његовог ангажовања од стране понуђача 

(уколико је лице уговорно ангажовано код 

понуђача) 

2) За лица за које се тражи лична 

лиценца: 

- фотокопију лиценце Инжењерске 

коморе Србије или министарства 

надлежног за послове грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре  

3) За лица за које се минимум радног 

стажа: 

- радна биографија (CV) у којој се види 

испуњеност тражених услова (уколико се 

радни стаж не може проверити из 

претходних доказа) 
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- једног дипломираног инжењера шумарства 

са важећом лиценцом 375 одговорног 

пројектанта (коју издаје Инжењерска комора 

Србије или надлежно министарство) са 

минимумом 10 година радног стажа. 

  

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

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

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

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

ДОКАЗИВАЊА“. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услова. 

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

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

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

свих или појединих доказа. 
 

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

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

неприхватљиву. 

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

да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) 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 пружање 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 пружање 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 Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти 

реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за 

израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације (ЈН број 109/2020) 

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 ) 
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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 

 

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 
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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 

6.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички 

пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија 

за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације - ЈН број 109/2020 

 

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 ПРУЖАЊА УСЛУГА: 

 

 

______________________________ (не може бити дужи од 

5.12.2020. 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 Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички 

пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, 

хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и 

парцелације 

ЈН 109/2020 

 

Редни  

бр. 
Позиција услуга 

Цена  

без ПДВ-а 

(динари) 

Цена  

са ПДВ-ом  

(динари) 

(1) (2) (3) (4) 

1. Израда Хидротехничке студије заштите 

Обреновца од великих вода Колубаре и 

Тамнаве за израду урбанистичких пројеката 

 

 

  

2. Израда Урбанистичког пројекта за изградњу 

објеката јавне намене за потребе утврђивања 

јавног интереса – изградња објеката заштите 

Обреновца од великих вода Колубаре и 

Тамнаве 

 

 

  

3. Израда Пројеката препарцелације и 

парцелације за објекте заштите Обреновца од 

великих вода Колубаре и Тамнаве 

 

 

  

  УКУПНО (1+2+3) без ПДВ-а:  

  ПДВ (20%):  

  УКУПНО (1+2+3) 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 Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти 

реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за 

израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације, ЈН 109/2020, 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 Обреновца од великих вода Колубаре: 

урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, 

хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације, 

ЈН 109/2020, 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 Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа 

Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких 

пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације, ЈН 109/2020 

___________________________________________________________ 

(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 Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички 

пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија 

за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације (ЈН број 109/2020) 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 Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције 

насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду 

урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације  
ЈН 109/2020 

  

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 Обреновца од великих вода 

Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - 

Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и 

парцелације (ЈН број 109/2020); 

- 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. 1.2.31.  
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I Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет овог уговора су услуге – Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички 

пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија 

за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације. 

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, а која обавезно садржи број под којим је заведен уговор код 

Наручиоца и код Извршиоца. 

 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. 
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Након отклањања евентуалних недостатака израђене техничке документације и извршених 

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

је предмет овог уговора.  

Члан 6. 

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

обезбеђења и то: бланко сопствену меницу за извршење 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; 
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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.  

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 

5.12.2020. године). 

 

Члан 10. 

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

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

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

Извршиоца - више силе (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. 
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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. 

 

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. 
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НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИЛАЦ 

Д и р е к т о р 
 

 

 Д и р е к т о р 

   

Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.                                                                         

 

 

НАПОМЕНА: 

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

закључен са изабраним понуђачем. 

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

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

је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3) 

ЗЈН. 

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

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

(назив, седиште, ПИБ, матични 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 

Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре 

и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката 

и Пројекат препарцелације и парцелације, ЈН 109/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 6.07.2020. 

године до 10,00 часова.  
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

 Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће на захтев понуђача предати потврду 

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

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

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

неотворена ће се вратити понуђачу. 

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

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

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

Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави посебно 

овлашћење за подношење понуде и потписивање уговора. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН. 

 Понуда обавезно садржи следеће: 

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

-  Образац структуре цене, 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. 
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4. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре 

и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката 

и Пројекат препарцелације и парцелације, ЈН 109/2020 - 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. 
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 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 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), наведено треба 

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

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

 

8. Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  

Плаћање ће се вршити на основу 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“, бр. 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, 
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укључујући и њихове подизвођаче 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације.  

 

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

њених делова  

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

Београд, Булевар уметности 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. 
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  Комисија ће у писаном облику обавестити понуђача о неусаглашености између јединичне цене 

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

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

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

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

 

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

трећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

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. 
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 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.  

   (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 109/2020; 

   (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 Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа 

Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких 

пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације, ЈН редни број 109/2020. 
 

 

 

 

 


