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На основу чл. 35. ст. 1. тач.1.) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке директора о покретању поступка бр. 14/55 од 04.09.2013. и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 14/55-1 од 04.09.2013. бр.  набавке 02/11 – 03/2013, 
припремљена је: 
 

 
                                      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну 

набавку радова на багеровању речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на 
реци Сави од ркм 72 до ркм 104. 

                                                 ЈН бр. 02/11 – 03/2013 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Министарство саобраћаја - Дирекција за водне путеве  
Адреса:         ул. Француска бр.9, Београд  
Интернет страница: www.plovput.gov.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за 
подношење понуда по чл.35.став 1.тачка 1. у складу са Законом и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке.  
 
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда је: 
Отворени поступак јавне набавке радова багеровања речног наноса у оквиру редовног 
одржавања  пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, објављен је на Порталу Управе за 
ЈН, и на интернет страни наручиоца дана 19. јула 2013.године, као и на Порталу Службеног 
гласника РС. 
У отвореном поступку наручилац је примио две благовремене али неприхватљиве понуде. 
Одлуком Директора бр. 14/49 од 23.августа 2013.године поступак је обустављен.  
Одлуком Директора од 04.септембра 2013.године покренут је преговарачки поступак са  
објављивањем позива за подношењем понуда по чл. 35. став 1. тачка 1. Закона о ЈН, тј. 
наручилац позива понуђаче који су у отвореном поступку имали неприхватљиве понуде да их 
кроз преговарачки поступак учине прихватљивим. 
Сви услови тендерске документације из отвореног поступка радова на багеровању речног 
наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, бр.01/11 
– 03/2013 остају исти.  
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.02/11 – 03/2013 радови – багеровања речног наноса у оквиру 
редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104. 
 
 
5. Контакт   
Лице за контакт: мр Дубравка Стојановић, руководилац Групе за јавну набавку, 
Е - mail адреса : dstojanovic@plovput.rs. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 02/11 – 03/2013 су радови багеровања речног наноса у оквиру 
редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104. 
  
45112400 – радови на ископавању 
 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
 
 
 
3. Понуда са варијантама 
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРИЈЕМ 

РАДОВА 
 
 

Отежана пловидба на делу тока реке Саве од ркм 72 до ркм 104, услед недовољних 
дубина и ширина пловног габарита, довела је до потребе за интервенцијом у смислу 
побољшања пловидбених услова. Овим пројектом је предвиђено багеровање речног наноса за 
потребе побољшања ових услова. 

Имајући у виду тачку 3. Одлуке Савске комисије бр 19/08 о класификацији пловног пута 
реке Саве, при изради овог пројекта, пловни пут реке Саве је третиран као IV класа пловног 
пута. По тој класи пловног пута потребно је обезбедити ширину кинете од 75m. Дубина кинете 
износи 2,8m испод ниског пловидбеног нивоа (ЕN) на меродавној водомерној станици која је у 
овом случају Извештајна станица Шабац. 

На основу пројектног задатка је извршено препројектовање пловног пута на начин да је 
обезбеђена најповољнија траса уз обезбеђење највеће могуће ширине на најкритичнијем делу 
трасе, односно пловни пут је трасиран праћењем места у речном кориту са највећим дубинама. 
Циљ је био да се што више смањи количина материјала за багеровање без угрожавања 
стабилности природне обале корита реке Саве и безбедности пловидбе. 

До измештања трасе пловног пута дошло је на деоницама приказаним у табели број 1. 

Табела 1. Преглед деоница на којима је измењен положај трасе пловног пута 

Р.бр. oд KM до KM Померање 
пловног пута 

1 72+000 74+850 ка левој обали 

2 74+850 77+900 ка десној обали 

3 78+300 80+050 ка левој обали 

4 81+300 82+800 ка левој обали 

5 84+000 89+350 ка левој обали 

6 89+350 90+400 ка десној обали 

7 90+400 90+900 ка левој обали 

8 92+450 94+600 ка десној обали 

9 101+100 104+000 ка левој обали 

Деонице на којима нису испуњени прописани пловидбени габарити утврђене су и 
дефинисане овим пројектом, има их укупно пет и приказане су у табели број 2. 

Табела 2.  Преглед  деоница за багеровање речног наноса 

Деоница oд KM до KM Дужина 
(km) 

Деоница I 81+950 83+900 1.95 
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Деоница II 84+450 88+200 3.75 

Деоница III 90+600 91+750 1.15 

Деоница IV 93+300 95+200 1.90 

Деоница V 97+000 102+850 5.85 

 

Овим пројектом се као мера за побољшање пловидбених услова предвиђа багеровање 
речног наноса из кинете новопројектоване трасе пловног пута на поменутом делу реке Саве од 
ркм 72 до ркм 104 и то на свих пет поменутих деоница. Постигнутим габаритом пловног пута 
багеровањем по пројектованој кинети обезбедила би се несметана пловидба у наредном 
периоду. 

Због природе посла, багеровање наноса из пловног пута могуће је само водним путем. 

Пројектом је предвиђено багеровање наноса помоћу багера ведричара са транспортом 
избагерованог материјала до места одлагања за које су искоришћена постојећа међунаперска 
поља или погодна места са великим дубинама ван трасе пројектованог пловног пута у кориту 
реке Саве. 

Избагеровани материјал се одлаже на депоније предвиђене пројектом, 
с тим да висина депоније не буде изнад коте која одговара водостају +50 на водомерној 
станици Шабац. 

Стационаже депонија дате су у табели број 3. 

Табела 3.  Преглед  депонија за одлагање избагерованог материјала 

Депонија oд KM до KM Положај 

Депонија 1 82+950 83+100 уз десну обалу 

Депонија 2 87+750 88+035 уз десну обалу 

Депонија 3 91+000 91+165 уз леву обалу 

Депонија 4 92+050 92+365 уз леву обалу 

Депонија 5 99+100 99+750 уз десну обалу 

 

Детаљна позиција депонија приказана је на прегледној карти и на ситуационим 
плановима и дефинисана је у државном координатном систему. 

Пловни пут се налази, у зависности од стационаже и од положаја у односу на попречни 
профил,на катастарским парцелама приказаним у табели 3. 

Табела 5.  Преглед  катастарских парцела 

Обала Општина Катастарска 
општина 

Број катастарске
парцеле 

Носилац права на 
земљиште 
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ле
ва

 Пећинци КО Обреж КП 1959 ЈВП Воде Војводине 

Рума КО Грабовци КП 2633 ЈВП Воде Војводине 

Рума КО Кленак КП 6091 ЈВП Воде Војводине 

де
сн
а 

Владимирци КО Прово КП 5523 ЈВП Србијаводе 

Владимирци КО Драгојевац КП 1594 ЈВП Србијаводе 

Шабац КО Миокус КП 863 ЈВП Србијаводе 

Шабац КО Мрђеновац КП 1636 ЈВП Србијаводе 

Шабац КО Орашац КП 887 ЈВП Србијаводе 

Шабац КО Орашац КП 886 ЈВП Србијаводе 

Шабац КО Мишар КП 1944 ЈВП Србијаводе 

Шабац КО Мишар КП 2473 ЈВП Србијаводе 

Шабац КО Шабац КП 14407 ЈВП Србијаводе 

 

ПОДЛОГЕ 

Хидролошке подлоге 

Меродавна водомерна станица Извештајна станица Шабац налази се на стационажи 
(удаљености од ушћа) km 106+280, са котом нуле која износи 72,61mnm. Ниски пловидбени 
нивои (ЕN) коришћени за потребе овог пројекта редефинисани су у току 2011 године. 

Табела 4.  Преглед ниских пловидбених нивоа дуж тока реке Саве 

Водомерна станица Стационажа
Кота „0“

(mnm) 

до 2011.год. од 2011.год. 
ЕN 

(cm) 
НПН 
(mnm) 

ЕN 
(cm) 

НПН 
(mnm) 

Београд 0+820 68.28 282 71.10 162 69.90 

Бељин 67+530 69.99 38 70.37 16 70.15 

Шабац 106+280 72.61 -42 72.19 -64 71.97 

Сремска Митровица 139+240 72.22 42 72.64 37 72.59 

Јамена 204+843 72.44 310 75.54 156 74.00 

Геодетске подлоге 

Дирекција за водне путеве у оквиру своје делатности спровела је хидрографско мерење 
попречних профила на реци Сави од км. 72,0 до км. 104,0. 

Мерења су извршена у периоду од 01.05. до 15.05.2013. тако што је измерен водени део 
попречних профила који су на међусобном растојању од 50m, а који су испројектовани за 
мерење из 2004. године. 
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На основу извршеног снимања урађена је прегледна карта у размери 1:25 000 (Прилог 
1) и ситуациони планови у размери 1:5 000 (Прилог 2), на којима су дубине дате у односу на 
ниски пловидебни ниво (ЕN) и означене су у дециметрима. Попречни профили урађени су у 
размери 1:200/2000 (Прилог 3) на којима су коте терена приказане у апсолутним котама. 

ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 

На предметном сектору је у оквиру Пројекта предвиђено 5 (пет) деоница на којима је 
потребно извршити багеровање.Укупна дужина свих 5 деоница износи L=14,6km. 

Кинета одговара траси пловног пута, трапезног је облика са нагибом косина 1:3 према 
хоризонтали и ширином дна која износи 75m на свим деоницама. 

Дубина кинете за багеровање предвиђена Пројектом је 2,8 m у односу на ниски 
пловидбени ниво (ЕN). 

Избагеровани речни нанос не сме се користити у комерцијалне сврхе, већ се исти мора 
депоновати у корито реке Саве. 

На сектору Шабац, од ркм 72 до ркм 104, постоји низ хидротехничких објеката 
углавном напера, на обе обале, који су приказани на ситуацији. Одређена међунаперска поља 
су предвиђена као места за депоније за одлагање избагерованог материјала и обележена су у 
Пројекту. 

Предвиђено је уклањање речног наноса помоћу багера ведричара са транспортом 
избагерованог материјала до места одлагања и истоваром истог, за које су искоришћена 
постојећа међунаперска поља или погодна места у кориту реке Саве. 

Транспортна дужина креће се у распону од 0,5 до 4 km у зависности од положаја 
деоница и депонија. 

Материјал за багеровање је: шљунак крупан до средњезрни мање или више песковит, 
песак, песак глиновит, глина песковито-прашинаста и глина - у зависности од деонице. 

С обзиром на то да техничком документацијом нису обухваћени геолошки истражни 
радови, а имајући у виду досадашња искуства са тврдоћом материјала у речном кориту реке 
Саве, могуће је да на појединим локацијама неће бити могуће извршити багеровање 
предвиђеном опремом. У том случају, уз договор са надзорним органом наручиоца, предметне 
локације, са припадајућим количинама предвиђеним за багеровање ће бити изузете из пројекта, 
а о томе ће се сачинити одговарајући Запиник са образложењем. 

Укупна количина материјала за багеровање на целом сектору, односно на свих 5 
деоница износи V=106.869,25 m³. 

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 

Због природе терена нису дате координате полигоног влака већ су у ситуационом плану 
нанете координате самог пловног пута у оквиру кога се врши багеровање. Координате су 
срачунате у државном координатном систему и приказане су табеларно. 

Висине на попречним профилима су дате у апсолутним котама. Попречни профили су 
оријентисани у низводном правцу, тако да је лева обала увек приказана на левој страни цртежа. 
Попречни профили дати у прилогу су постављени по редоследу гледано са низводне ка 
узводној страни. 
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Пројектована кинета за багеровање својим положајем не угрожава стабилност природне 
обале корита реке Саве. Положај поља за багеровање неће довести до поремећаја природног 
режима течења. Пројектованим уклањањем речног наноса побољшаће се услови пловидбе на 
шабачком сектору. 

Приликом извођења радова на багеровању признаће се само избагероване количине у 
оквиру пројектоване кинете. 

Контрола и обрачун извршених радова вршиће се на основу снимања профила у току и 
након завршетка радова, при чему опрему и радну снагу за снимање обезбеђује Дирекција за 
водне путеве. 

Снимање профила пре почетка радова неће се обављати, а користиће се као меродаван 
снимак профила на основу којих је урађена пројектна документација. 

 
 ПРЕДМЕР РАДОВА СА ИСКАЗОМ КОЛИЧИНА 

Багеровање речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 
до ркм 104 – багеровање са транспортом  материјала и истоваром на депоније. 

Р.бр. Опис радова Јед. мере Количина 

1. Багеровање речног наноса из пловног пута по 
задатој кинети са транспортом и одлагањем 
избагерованог материјала на задате депоније. 
Багеровање се врши у свему према попречним 
профилима датим у оквиру постојеће техничке 
документације. 
Прецизне позиције депонија - места за одлагање 
избагерованог материјала одређена су пројектном 
документацијом. Уколико се укаже потреба за 
проширењем постојећих или за новим 
депонијама одредиће их надзорни орган 
наручиоца на лицу места. 
У јединичну цену радова су урачунати и неће се 
посебно обрачунавати сви припадајући трошкови 
изазвани овим радовима. 
Обрачун по m3 избагерованог и одложеног на 
депоније речног наноса. m3 106,869.25 

 
 
 
 

Захтев у погледу рока извођења радова 
      Рок за извођење радова износи максимално 60 (шезедесет) календарских дана. Понуђач 
треба  прецизно да одреди рок за извођење радова, наводећи тачан број календарских дана. 
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       Рок за завршетак уговорених радова је 01. децембар 2013.године.  Уколико понуђач понуди 
дужи рок или га не понуди на тражени начин, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
 
Место извођења радова - напомена 

Место извођења радова је на реци Сави од ркм 72 до ркм 104.  
      С обзиром на то да техничком документацијом нису обухваћени истражни геотехнички 
радови, а имајући у виду досадашња искуства са тврдоћом материјала у речном кориту реке 
Саве, могуће је да на поједим локацијама неће бити могуће извршити багеровање предвиђеном 
опремом. У том случају, уз договор са надзорним органом наручиоца, предметне локације, са 
припадајућим количинама предвиђеним за багеровање ће бити изузете из пројекта, а о томе ће 
се сачинити одговарајући Запиник са образложењем. 

 

Пријем радова 
Након завршетка радова овлашћени представник Извођача је у обавези да са надзорним 

органом Наручиоца сачини Записник о коначној примопредаји радова. 
Уколико се приликом пријема констатују недостаци Извођач је дужан да их отклони у 

року од десет дана од дана сачињавања Записника. 
Сматра се да је Извођач предао све уговорене радове, када их без примедаба прими 

представник Наручиоца Записником о коначној примопредаји радова који потписију овлашћена 
лица Извођача и Наручиоца. 
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Профил KM F (m2) Fsr. (m2) ΔL (m) V (m3)

PR 2846 81,950 0,00 - - -

PR 2847 82,000 2,40 1,20 50,00 60,00

PR 2848 82,050 3,66 3,03 50,00 151,50

PR 2849 82,100 2,26 2,96 50,00 148,00

PR 2850 82,150 8,93 5,60 50,00 279,75

PR 2851 82,200 2,42 5,68 50,00 283,75

PR 2852 82,250 3,56 2,99 50,00 149,50

PR 2853 82,300 0,00 1,78 50,00 89,00

PR 2854 82,350 0,00 0,00 50,00 0,00

PR 2855 82,400 6,02 3,01 50,00 150,50

PR 2856 82,450 0,00 3,01 50,00 150,50

PR 2875 83,400 0,00 - - -

PR 2876 83,450 1,85 0,93 50,00 46,25

PR 2877 83,500 1,16 1,51 50,00 75,25

PR 2878 83,550 0,08 0,62 50,00 31,00

PR 2879 83,600 0,70 0,39 50,00 19,50

PR 2880 83,650 0,00 0,35 50,00 17,50

PR 2881 83,700 6,11 3,06 50,00 152,75

PR 2882 83,750 7,91 7,01 50,00 350,50

PR 2883 83,800 0,01 3,96 50,00 197,88

PR 2884 83,850 2,37 1,19 50,00 59,38

PR 2885 83,900 0,00 1,19 50,00 59,25

2.471,75

Профил KM F (m2) Fsr. (m2) ΔL (m) V (m3)

PR 2896 84,450 0,12 - - -

PR 2897 84,500 3,87 2,00 50,00 99,75

PR 2898 84,550 18,92 11,40 50,00 569,75

PR 2899 84,600 26,16 22,54 50,00 1127,00

PR 2900 84,650 29,43 27,80 50,00 1389,75

PR 2901 84,700 29,60 29,52 50,00 1475,75

PR 2902 84,750 40,03 34,82 50,00 1740,75

PR 2903 84,800 46,99 43,51 50,00 2175,50

PR 2904 84,850 35,70 41,35 50,00 2067,25

PR 2905 84,900 59,91 47,81 50,00 2390,25

PR 2906 84,950 31,81 45,86 50,00 2293,00

PR 2907 85,000 9,99 20,90 50,00 1045,00

PR 2908 85,050 1,54 5,77 50,00 288,25

PR 2909 85,100 3,87 2,71 50,00 135,25

PR 2910 85,150 0,60 2,24 50,00 111,75

PR 2911 85,200 0,43 0,52 50,00 25,75

PR 2912 85,250 0,78 0,61 50,00 30,25

PR 2913 85,300 1,22 1,00 50,00 50,00

PR 2914 85,350 3,37 2,30 50,00 114,75

PR 2915 85 400 2 88 3 13 50 00 156 25

Исказ количина материјала за багеровање по деоницама

за дубине од 2.8 m у односу на ниски пловидбени ниво (НПН)

Деоница I

Деоница I - укупно:

Деоница II
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Профил KM F (m2) Fsr. (m2) ΔL (m) V (m3)

PR 2916 85.450 4.47 3.68 50.00 183.75
PR 2917 85.500 3.28 3.88 50.00 193.75

PR 2918 85.550 0.05 1.67 50.00 83.25
PR 2919 85.600 0.89 0.47 50.00 23.50
PR 2920 85.650 2.41 1.65 50.00 82.50
PR 2921 85.700 2.60 2.51 50.00 125.25
PR 2922 85.750 0.00 1.30 50.00 65.00
PR 2923 85.800 0.42 0.21 50.00 10.50
PR 2924 85.850 2.39 1.41 50.00 70.25
PR 2925 85.900 6.18 4.29 50.00 214.25
PR 2926 85.950 2.26 4.22 50.00 211.00
PR 2927 86.000 9.84 6.05 50.00 302.50
PR 2928 86.050 13.48 11.66 50.00 583.00
PR 2929 86.100 8.47 10.98 50.00 548.75
PR 2930 86.150 0.23 4.35 50.00 217.50
PR 2931 86.200 0.21 0.22 50.00 11.00
PR 2932 86.250 7.42 3.82 50.00 190.75
PR 2933 86.300 17.88 12.65 50.00 632.50
PR 2934 86.350 13.48 15.68 50.00 784.00
PR 2935 86.400 4.42 8.95 50.00 447.50
PR 2936 86.450 0.00 2.21 50.00 110.50
PR 2937 86.500 5.74 2.87 50.00 143.50
PR 2938 86.550 9.05 7.40 50.00 369.75
PR 2939 86.600 7.54 8.30 50.00 414.75
PR 2940 86.650 7.15 7.35 50.00 367.25
PR 2941 86.700 1.50 4.33 50.00 216.25
PR 2942 86.750 9.96 5.73 50.00 286.50
PR 2943 86.800 1.26 5.61 50.00 280.50
PR 2944 86.850 0.49 0.88 50.00 43.75
PR 2945 86.900 2.71 1.60 50.00 80.00
PR 2946 86.950 2.71 2.71 50.00 135.50
PR 2947 87.000 1.21 1.96 50.00 98.00
PR 2948 87.050 9.23 5.22 50.00 261.00
PR 2949 87.100 4.06 6.65 50.00 332.25
PR 2950 87.150 0.04 2.05 50.00 102.50
PR 2951 87.200 0.69 0.37 50.00 18.25
PR 2952 87.250 0.13 0.41 50.00 20.50
PR 2953 87.300 0.02 0.08 50.00 3.75
PR 2954 87.350 0.73 0.38 50.00 18.75
PR 2955 87.400 0.48 0.61 50.00 30.25
PR 2956 87.450 3.77 2.13 50.00 106.25
PR 2957 87.500 4.09 3.93 50.00 196.50
PR 2958 87.550 1.34 2.72 50.00 135.75
PR 2959 87.600 0.34 0.84 50.00 42.00
PR 2960 87.650 0.11 0.23 50.00 11.25
PR 2961 87.700 0.74 0.43 50.00 21.25
PR 2962 87.750 17.81 9.28 50.00 463.75
PR 2963 87.800 9.26 13.54 50.00 676.75
PR 2964 87.850 6.65 7.96 50.00 397.75
PR 2965 87.900 5.27 5.96 50.00 298.00
PR 2966 87.950 0.60 2.94 50.00 146.75
PR 2967 88.000 1.02 0.81 50.00 40.50
PR 2968 88.050 14.88 7.95 50.00 397.50
PR 2969 88.100 39.98 27.43 50.00 1371.50
PR 2970 88.150 46.96 43.47 50.00 2173.50
PR 2971 88.200 0.62 23.79 50.00 1189.50

33,268.50Деоница II - укупно:  
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Профил KM F (m2) Fsr. (m2) ΔL (m) V (m3)

PR 3019 90.600 0.90 - - -
PR 3020 90.650 3.82 2.36 50.00 118.00
PR 3021 90.700 7.35 5.59 50.00 279.25
PR 3022 90.750 9.57 8.46 50.00 423.00
PR 3023 90.800 9.71 9.64 50.00 482.00
PR 3024 90.850 6.01 7.86 50.00 393.00
PR 3025 90.900 11.17 8.59 50.00 429.50
PR 3026 90.950 6.73 8.95 50.00 447.50
PR 3027 91.000 3.25 4.99 50.00 249.50
PR 3028 91.050 0.84 2.05 50.00 102.25
PR 3029 91.100 1.77 1.31 50.00 65.25
PR 3030 91.150 0.23 1.00 50.00 50.00
PR 3031 91.200 0.42 0.33 50.00 16.25
PR 3032 91.250 0.95 0.69 50.00 34.25
PR 3033 91.300 0.14 0.55 50.00 27.25
PR 3034 91.350 0.86 0.50 50.00 25.00
PR 3035 91.400 3.06 1.96 50.00 98.00
PR 3036 91.450 4.34 3.70 50.00 185.00
PR 3037 91.500 2.75 3.55 50.00 177.25
PR 3038 91.550 1.45 2.10 50.00 105.00
PR 3039 91.600 1.03 1.24 50.00 62.00
PR 3040 91.650 0.04 0.54 50.00 26.75

PR 3041 91.700 6.70 3.37 50.00 168.50
PR 3042 91.750 0.00 3.35 50.00 167.50

4,132.00

Профил KM F (m2) Fsr. (m2) ΔL (m) V (m3)

PR 3073 93.300 1.77 - - -
PR 3074 93.350 4.17 2.97 50.00 148.50
PR 3075 93.400 8.67 6.42 50.00 321.00
PR 3076 93.450 15.43 12.05 50.00 602.50
PR 3077 93.500 9.58 12.51 50.00 625.25
PR 3078 93.550 7.58 8.58 50.00 429.00
PR 3079 93.600 14.97 11.28 50.00 563.75
PR 3080 93.650 15.84 15.41 50.00 770.25
PR 3081 93.700 15.77 15.81 50.00 790.25
PR 3082 93.750 13.16 14.47 50.00 723.25
PR 3083 93.800 12.59 12.88 50.00 643.75
PR 3084 93.850 11.24 11.92 50.00 595.75
PR 3085 93.900 9.55 10.40 50.00 519.75
PR 3086 93.950 6.26 7.91 50.00 395.25
PR 3087 94.000 6.87 6.57 50.00 328.25
PR 3088 94.050 7.24 7.06 50.00 352.75
PR 3089 94.100 7.01 7.13 50.00 356.25
PR 3090 94.150 7.15 7.08 50.00 354.00
PR 3091 94.200 6.11 6.63 50.00 331.50
PR 3092 94.250 4.01 5.06 50.00 253.00

Деоница III

Деоница IV

Деоница III - укупно:
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Профил KM F (m2) Fsr. (m2) ΔL (m) V (m3)

PR 3093 94.300 2.77 3.39 50.00 169.50
PR 3094 94.350 0.76 1.77 50.00 88.25

PR 3095 94.400 0.52 0.64 50.00 32.00
PR 3096 94.450 0.00 0.26 50.00 13.00
PR 3097 94.500 0.12 0.06 50.00 3.00
PR 3098 94.550 0.59 0.36 50.00 17.75
PR 3099 94.600 0.10 0.35 50.00 17.25
PR 3100 94.650 0.80 0.45 50.00 22.50
PR 3101 94.700 0.00 0.40 50.00 20.00
PR 3102 94.750 0.00 0.00 50.00 0.00
PR 3103 94.800 0.34 0.17 50.00 8.50
PR 3104 94.850 1.29 0.82 50.00 40.75
PR 3105 94.900 0.00 0.65 50.00 32.25
PR 3106 94.950 0.00 0.00 50.00 0.00
PR 3107 95.000 3.42 1.71 50.00 85.50
PR 3108 95.050 7.17 5.30 50.00 264.75
PR 3109 95.100 10.35 8.76 50.00 438.00
PR 3110 95.150 0.00 5.18 50.00 258.75
PR 3111 95.200 0.66 0.33 50.00 16.50

10,632.25

Профил KM F (m2) Fsr. (m2) ΔL (m) V (m3)

PR 3147 97.000 6.13 - - -
PR 3148 97.050 3.07 4.60 50.00 230.00
PR 3149 97.100 7.06 5.07 50.00 253.25
PR 3150 97.150 2.29 4.68 50.00 233.75
PR 3151 97.200 6.32 4.31 50.00 215.25
PR 3152 97.250 8.53 7.43 50.00 371.25
PR 3153 97.300 8.75 8.64 50.00 432.00
PR 3154 97.350 19.72 14.24 50.00 711.75
PR 3155 97.400 33.65 26.69 50.00 1334.25
PR 3156 97.450 44.49 39.07 50.00 1953.50
PR 3157 97.500 44.02 44.26 50.00 2212.75
PR 3158 97.550 25.82 34.92 50.00 1746.00
PR 3159 97.600 14.04 19.93 50.00 996.50
PR 3160 97.650 4.74 9.39 50.00 469.50
PR 3161 97.700 1.30 3.02 50.00 151.00
PR 3162 97.750 0.09 0.70 50.00 34.75
PR 3163 97.800 1.01 0.55 50.00 27.50
PR 3164 97.850 1.85 1.43 50.00 71.50
PR 3165 97.900 4.24 3.05 50.00 152.25
PR 3166 97.950 7.06 5.65 50.00 282.50
PR 3167 98.000 3.77 5.42 50.00 270.75
PR 3168 98.050 7.03 5.40 50.00 270.00

PR 3169 98.100 6.90 6.97 50.00 348.25
PR 3170 98.150 7.79 7.35 50.00 367.25
PR 3171 98.200 8.40 8.10 50.00 404.75
PR 3172 98.250 5.29 6.85 50.00 342.25
PR 3173 98.300 1.84 3.57 50.00 178.25
PR 3174 98.350 5.20 3.52 50.00 176.00
PR 3175 98.400 14.01 9.61 50.00 480.25

Деоница V

Деоница IV - укупно:
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Рекапитулација количина материјала за багеровање по деоницама 
за дубине од 2.8 m у односу на ниски пловидбени ниво (НПН) 

  од профила до профила дужина (km) V (m3)

Деоница 
I 

PR 2846 
(km 81.950) 

PR 2885 
(km 83.900) 1,95 2.471,75

Деоница 
II 

PR 2896 
(km 84.450) 

PR 2971 
(km 88.200) 3,75 33.268,50 

Деоница 
III 

PR 3019 
(km 90.600) 

PR 3042 
(km 91.750) 1,15 4.132,00 

Деоница 
IV 

PR 3073 
(km 93.300) 

PR 3111 
(km 95.200) 1,90 10.632,25 

Деоница 
V 

PR 3147 
(km 97.000) 

PR 3264 
(km 102.850) 5,85 56.364,75 

Укупно: 14,60 106.869,25

На интернет страници Дирекције и на Порталу Управе за јавне набавке налазе се 
 прилози прегледних  ситуација R1:25000 и ситуација за свих 5 деоница R1:5000 у ПДФ 
формату.  
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
V -1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. 
Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
2) Услов: 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; 
3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов: 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. 
5) Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног 

Привредног суда; 

- извод или решење из регистра АПР или извод из регистра надлежног Привредног суда  

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
- извод из казнене евиденције основног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица, 
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда 
у Београду, 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 
Ако је више законских заступника за сваког доставити уверење из казнене евиденције. 
3) Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, 
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 
- потврда привредног и прекршајног суда или потврда АПР да код овог органа није 
регистрована мера забране обављања делатности 
4) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 
- уверење пореске управе Министарства финансије и привреде РС да је измирио доспеле 
порезе и доприносе   
- уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода   

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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Доказ из тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег  
регистра; 

- извод из регистра АПР или извод из одговарајућег регистра  
2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и 
према месту пребивалишта. 
3) Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или 
потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; 
- потврда прекршајног суда или потврда АПР да код овог органа није регистрована мера 
забране обављања делатности  
4) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 
- уверење пореске управе Министарства финансије и привреде РС да је измирио доспеле 
порезе и доприносе   
- уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јабвних прихода   

Доказ из. тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да 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; 
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и 
према месту пребивалишта. 
2) Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова; 
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова  
3) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 
- уверење пореске управе Министарства финансије и привреде РС да је измирио доспеле 
порезе и доприносе   
- уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јабвних прихода   
4) Доказ из тач. 1) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ из тачке 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. 

 



МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
Дирекција за водне путеве  

Конкурсна документација за радове  - багеровање речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 
72 до ркм 104 у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда  

Набавка бр.02/11 – 03/2013 

 

Страна 18 од  39 

 

V -2 Додатни услови: 
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, став 2. понуђач у поступку јавне набавке 
мора доказати:  
5) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним финансијским и 
пословним капацитетом: 

 - да је за претходне три године (2010, 2011 и 2012. године), извео радове багеровања у 
укупном износу од  најмање1.000.000,00 m3; 

       - да у претходне три године (2010, 20101 и 2012. године) није пословао са губитком; 
       - да је за претходне три године (2010.,2011. и 2012.године) плаћао водопривредну таксу за 
радове багеровања  за које је иста предвиђена законом. 
 
 Доказ: 

 -од понуђача оверен списак истоврсних радова за претходне три године, са износима, 
датумима и списком наручиоца и потврде издате и потписане од наручиоца изведених радова са 
подацима, врстом радова, период извођења ; 
-биланси стања и успеха са мишљењем ревизора ако је то законска обавеза, за предходне три 
обрачунске године или Извештај о бонитету за јавне набавке, бон-јн, издат од Агенције за 
привредне регистре: 
 -оверени извештаји из интерног рачуноводства понуђача (картица добављача) и фотокопије 
рачуна надлежних водопривредних предузећа о испостављеним водопривредним таксама, у 
последње три године у минималном износу од   500.000м3 избагерованог материјала.  

 
6)  Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским 
капацитетом: 
 Обавезно је да понуђач има потребан кадровски капацитет, и то: 

 - најмање три стално запослена/радно ангажована лица са високом стручном спремом 
техничке струке  и 
-  најмање 50 (педесет) стално запослених  или радно ангажованих лица код Понуђача. 
 

 Доказ: 
-од понуђача оверен списак са подацима за најмање  три стално запослена или радно 
ангажована лица са високом стручном спремом техничке струке и минимум 50 запослених или 
радно ангажованих лица за обављање послова коју су предмет набавке, са приложеним 
фотокопијама  радних књижица за запослене и/или уговора о радном ангажовању,  и 
фотокопијама лиценци и потврдама о важењу лиценце. 

 
7) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким 
капацитетом: 

- Обавезно је да понуђач има потребан технички капацитет, и то:  
- Да поседује опрему и механизацију за извођење радова – ископ, превоз и истовар 

материјала водним путем: 
1. Две (2) пловеће направе за ископ материјала - багери ведричари са капацитетом од по 

минимум  200м3/h  ископаног материјала. 
2. Две (2) пловеће направе за истовар материјала - претоварна постројења са капацитетом 

од по минимум 200 м3/ h  истовареног материјала. 
3. Осам (8) тегљеница/потисница за превоз ископаног материјала – носивости од најмање 

400 t или одговарајући број тегљеница-потисница веће носивости али не  мање од 4 
тегљенице/потиснице. 

4. Три (3) тегљача или потискивача минималне снаге од 150 КС. 
5. Уместо пловила под р.б. 3. и 4. може се ангажовати и одговарајући број теретних 

бродова са сопственим погоном за превоз расутог терета -самохотки, али не мање од 4 
самохотке одговарајуће носивости. 
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 Доказ:       
- потписан и оверен списак опреме коју поседује понуђач, расположиви доказ о власништву 
(пописна листа – у фотокопијама овереним од подносиоца пријаве и фотокопије бродских 
сведочанстава,  а уколико понуђач има изнајмљен капацитет, мора доставити и:  
- копију важећег уговора о закупу капацитета. 
       
Испуњеност услова у вези располагања довољним финансијским, пословним ,техничким 
и кадровским капацитетом, доказује се у поглављу V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
Понуђач је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац XIII у конкурсној 
документацији). 

 
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.  
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 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. 
Уколико понуђач не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој 
треба да наведе интернет странице надлежних органа. 

 
 Одредбе члана 77. Закона, сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче. 
 
V -3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   
 
V -4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 
Закона 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
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. 
 
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА:  

Позвани понуђачи за преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда по чл. 35. став 1. тачка. Закона, дужни су да САМО доставе 
доказе за испуњење додатни услова - пословног, техничког и кадровског 
капацитета, а по тачкама наведеним у Извештају о стручној оцени понуда бр. 
14/49 од 21.08.2013.године, тачка 3. - „Називи, односно имена понуђача чије су 
понуде одбијене и разлози за њихово одбијање“, тј. да своје понуде учине 
прихватљивим. 
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V  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 
 

 
 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена радова који су предмет набавке. Поступку 
преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су 
доставили понуду, и након констатације да су се понуђачи квалификовали тј. да су допунили 
своје понуде из отвореног поступка бр.01/11 – 03/2013 за радове багеровања у оквиру редовног 
одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, и да су њихове понуде постале 
прихватљиве, тако што су доставили недостатке наведене у Извештају о стручној оцени понуда 
бр. 14/49 – 9 од 21.08.2013.године.  
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку 
преговарања не дају своју коначну цену. 
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VI  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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти , затвореној на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте 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: Министарство саобраћаја – Дирекција за водне путеве, ул. 
Француска бр.9, Београд,  назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на багеровању речног 
наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104. 
 ЈН бр 01/11 - 03/2013- НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  17.септембра 
до 10 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 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. 
    
Понуда мора да садржи: 
                  - Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац број VII у 
конкурсној документацији); 
 - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона, 
наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под III-1 и III-2 у конкурсној 
документацији); 
 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача; 
 - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и конкурсне 
документације, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији); 
  - Образац структуре цене, попуњен, потписан и печатом оверен (образац број IX у 
конкурсној документацији); 
  - Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора, попуњен, потписан 
и печатом оверен (Образац број X у конкурсној документацији), достављену банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
добро извршење посла;  
   - Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен 
(образац XI у конкурсној документацији); 
        - Образац трошкова припреме понуде, попуњен, потписан и печатом оверен 
(образац XII у конкурсној документацији); 
        - Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама попуњен, 
потписан и печатом оверен (образац XIII у конкурсној документацији). 
 
3. ПАРТИЈЕ 
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Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. 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. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство саобраћаја – 
Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр.9, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова на багеровању речног наноса у оквиру 
редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, ЈН бр 02/11 -03//2013 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Допуна понуде за јавну набавку радова на багеровању речног наноса у оквиру 
редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, ЈН бр 02/11 -03//2013 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на багеровању речног наноса у оквиру 
редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, ЈН бр 02/11 -03//2013 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на багеровању речног наноса у 
оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, ЈН бр 02/11 -
03//2013 - НЕ ОТВАРАТИ”  
 На полеђини коверте 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште 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.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. 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) до 6) Закона и то податке о:  

•  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

•  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
•  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
•  понуђачу који ће издати рачун,  
•  рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
•  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац ће уговором дефинисати начин плаћања са изабраним понуђачем, и то: 
- месечним рачунима, у висини вредности изведених радова , и 
- коначним рачуном по завршетку свих уговорених радова. 

  
Месечни рачун се испоставља по истеку месеца (периода) за претходни месец. 
- Извођач је у обавези да ради благовременог плаћања Наручиоцу достави: 
- уз месечни рачун и привремену ситуацију, потписану од надзорног органа Наручиоца у коме 

ће бити унете стварно извршене количине радова са јединачним ценама из усвојене понуде 
Извођача; 

- за коначни рачун, окончану ситуацију и Записник о коначној примопредаји радова, потписан 
од надзорног органа Наручиоца и овлашћеног представника Извођача. 

 
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна. 
Наручилац ће плаћање за радове извршити у року за плаћање који понуђач наведе у обрасцу 
понуде, по пријему уредне фактуре. 
Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана у 
складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Авансно плаћење није предвиђено. 
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9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 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. 
Јединична цена мора бити дата као јединствена за свих 5 (пет) локација предвиђених за 
багеровање.  
У цену је урачунат ископ, превоз и истовар избагерованог материјала. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 У складу са чл. 124. став 1.тачка 4. Закона о водама (Службени  гласник РС бр.93/12  ) не 
издаје се водопривредна сагласност  за потребе одржавања пловног пута. 
С тим у вези, а имајући у виду да се извађени материјал враћа у корито реке Саве, јединична 
цена не треба да садржи и износ за водоприврдену таксу. 
Не могу се прихватити непрецизно одређене цене (напр. по фактури испоручиоца; по фактури 
кооперанта; цена ће бити накнадно одређена по стварним трошковима и сл.). 
Понуда у којој не буде наведена појединачна цена, или буде наведена непрецизна цена у 
Обрасцу понуде, биће одбијена као неприхватљива. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Средство финансијског обезбеђења  
Сви понуђачи су дужни да доставе Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и  Писмо о 
намерама банке да ће понуђачу, у случају добијања посла, издати и банкарску гаранцију за 
добро извршење посла. Уколико понуђач не достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
и тражено Писмо о намерама банке, понуда ће се сматрати неприхватљивом.  
Сви понуђачи су дужни  да овере и потпишу од стране одговорног лица - Изјаву понуђача о 
финансијском средству обезбеђања уговора (део X) којима ће, као изабрани понуђач обезбедити 
испуњење својих обавеза у складу са чланом 15. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова. 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави : 
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1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10 % од вредности 
понуде са ПДВ-ом, са калузулом да мора бити "неопозива, безусловна, наплатива на 
први позив и без права на приговор, са роком важења од 30 дана, од дана дана после 
истека рока важности понуде".  

 Финансијска гаранција тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА од 
ризика понашања понуђача. 

3.  Оригинал писмо о намерама банке за издавање "неопозиве, безусловне, наплативе на први 
позив и без права на приговор банкарске гаранције за добро извршење посла у 
уговореном року у висини 10% од вредности понуде, са ПДВ-ом, са роком важења 30 
дана дуже од уговореног рока за завршетак посла".  

 
 Сва писма која се прилажу морају у тексту садржати горе поменуте клаузуле и 

назначене рокове важења. 

 Банкарска гаранција и писма о намерама издају се на меморандуму банке. 

 Банкарске гаранције морају гласити на : Министарство саобраћаја -Дирекција за 
водне путеве, ул. Француска бр.9, 11000 Београд, жиро рачун бр. 840-1620-21 
Буџет РС. 

 Уколико понуђач не достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
оригинал писмо о намерама банке и не потпише тражену Изјаву о финансијском 
средству обезбеђења, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 При  потписивању уговора, изабрани понуђач је дужан да достави Банкарску 
гаранцију за добро извршење посла. Ова гранција ће бити наплаћена у 
случају да понуђач не испуни у потпуности своје уговрене обавезе на начин и 
под условима дефинисаним Уговором и Техничком спецификацијом радова у 
делу VIII конкурсне документације. 

 Поднете банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први позив. 

 Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће 
након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума 
истека важности понуде. 

 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена 
након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за 
добро извршење посла. 

 Уколико изабрани понуђач не испуни захтеве из конкурсне документације то ће 
представљати довољан разлог за анулирање доделе уговора и наплату 
финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају 
НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољније оцењеном 
понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
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Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 
су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као 
и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен 
уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште или факсом] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити уз напомену „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације – јавна набавка радова, бр.02/11-03/2013, на неки 
од следећи начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство саобраћаја - Дирекција за водне 
путеве, Београд, ул. Француска бр.9, Група за јавне набавке,  

- факсом на број 011/30-29-808; 
- електронским путем на адресу dstojanovic@plovput.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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
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 писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
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примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним ремонтним радовима на истоврсним 

пословима, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, и то 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене цене, са урачунатим ПДВ-
ом, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза, као и картон депонованих потписа. 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена радова који су предмет набавке. Поступку 
преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су 
доставили понуду, и након констатације да су се понуђачи квалификовали тј. да су допунили 
своје понуде из отвореног поступка брт.01/11 – 03/2013 и да су њихове понуде постале 
прихватљиве, тако што су доставили недостатке наведене у Извештају о стручној оцени понуда 
бр. 14/49 – 9 од 21.08.2013.године. 
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку 
преговарања не дају своју коначну цену 
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18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
        У предметном поступку јавне набавке радова багеровања, критеријум за доделу уговора је 
критеријум „економски најповољније понуде “ по следећој методологији. 
 

Ред. 
број Критеријуми Број 

пондера 

I Укупна цена без ПДВ-а 80 

II Рок за извођење радова 20 

 УКУПНО : 100 

 
Укупна цена : Максимално 80 пондера 
 За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а додељује се 80 пондера.  
Сваки следећи пондер за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули : 
 

Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а  х  80 
Понуђена укупна цена без ПДВ-а 

Рок за извођење радова:  Максимално 20 пондера 
            Максималан рок за извођење радова наведених у Техничкој спецификацији  износи 60 
календарских дана. 
           За најкраће понуђени рок за извођење радова додељује се 20 пондера.   
 
Сваки следећи пондер за понуђени рок, израчунава се по формули : 
 

                          Најкраће понуђени рок за извођење радова х 20 
             Понуђени рок за извођење радова 
 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају једнаки број 
пондера, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио нижу цену радова. 
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dstojanovic@plovput.rs 
 факсом на број 011 30 29 808 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 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  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга 
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара 
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, 
односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност 
већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 
(три) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рoка за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
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 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем,  или, ако је због 
методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача,  
поново изврши стручну оцену понуда и донесе одлуку о додели уговора. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од _____________ за јавну набавку радова багеровања речног 
наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104 ЈН број  
02/11 – 03/2013.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БАГЕРОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 
ПЛОВНОГ ПУТА НА РЕЦИ САВИ ОД РКМ  72 ДО  РКМ 104 

 

Р. 
бр. Опис 

Једини
ца мере 

 

Количина 
у м3 

 
Јединична цена по 
м3  у динарима без 

ПДВ-а

 
Укупна цена без ПДВ-а 

1. 
Ископ багеровања 
речног наноса из 
пловног пута м3 

 
106.869,25 

 
ПДВ: 

 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом: 

 

 
 

 
 
Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

 
 
 
Рок и начин плаћања 

 
 
 
____________________ од дана пријема рачуна 

 
 
Рок важења понуде (мин.30 дана) 
 

 
 
______________ дана од датума отварања понуда 

 
Рок за извођење радова: 
(у календарским данима, максимум 60  к.д.) 
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понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
 
 Предмет ЈН Количина Јединична 

цена без 
ПДВ-а

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
 

Ископ 
     

 
Превоз 

     

 
Истовар 

     

УКУПНО:   
 

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. 

 

Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________ , 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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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова на багеровању речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута 
на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, број 02/11-03/2013, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

Датум: М.П. 

Потпис понуђача 

 

 

 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач________________________________________у поступку јавне набавке радова на 
багеровању речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 
72 до ркм 104, број 02/11-03/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 
је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум         Понуђач 
 
 
 
_______________                                          М.П.                   __________________ 
 

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 
 


