
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Табела 1

  Година: 2013; Квартал: 4

Београд (Нови Београд)

Београд-Нови Београд

МАТИЧНИ БРОЈ: 17117106

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно водопривредно предузеће Србијаводе

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Булевар уметности 2А

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100283824

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7112

11070

Успешно спроведени 18 7

Обустављени 6 0

Поништени делимично 0 0

Поништени у целини 2 0

Табела 2

26 7УКУПНО

 Врста поступка Предмет набавке Врста 

предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.

поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

1 отворени поступак услуге услуге у области водопривреде Техничко осматрање високих 

брана: Бован, Ћелије, 

Придворица, Растовница, 

Крајковац и Бресница

3905 дискриминаторски услови у 

позиву заподношење понуда 

или конкурсној 

документацији

*

2 отворени поступак услуге услуге у области водопривреде Техничко осматрање високих 

брана: Барје, Брестовац, 

Гружа, Врутци, Кудреч 1 и 2 и

 Голи Камен

4710 дискриминаторски услови у 

позиву заподношење понуда 

или конкурсној 

документацији

*

3 преговарачки поступак 

без објављивања позива 

за подношење понуда

услуге услуге у области водопривреде Инвестиционо одржавање 

високих брана – Израда 

пројектне документације за 

радове на високим бранама. 

Партија 1: Израда пројекта 

мерног профила код 

водомерне станице на улазу у 

акумулацију брана: М.10.9. 

Брана „Барје“

236 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

Члан 109. став 1.Закона, јер 

нису испуњени услови за 

доделу уговора



Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

4 преговарачки поступак 

без објављивања позива 

за подношење понуда

услуге услуге у области водопривреде Инвестиционо одржавање 

високих брана – Израда 

пројектне документације за 

радове на високим бранама. 

Партија 2: Израда пројекта 

санације одрона: М.13.11. 

 Брана „Врутци“. 

472 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

Члан 109. став 1.Закона, јер 

нису испуњени услови за 

доделу уговора

5 преговарачки поступак 

без објављивања позива 

за подношење понуда

радови хидроградња и регулација вода (реке, 

канали, пристаништа, притоке, уски 

заливи и бране)

Радови на редовном 

одржавању водних објеката за 

одбрану од поплава на сектору

 М.3. деоници М.3.1. М.3.2. и 

М.3.3. и сектору М.4. деоници

 М.4.1.  и М.4.2. према 

Оперативном плану одбране 

од поплава за 2013 годину

27294 остало Понуда одбијена на основу 

члана 106. Закона о  јавним 

набавкама јер садржи 

недостатке због којих није 

могуће утврдити стварну 

садржину понуде.

6 преговарачки поступак 

без објављивања позива 

за подношење понуда

радови хидроградња и регулација вода (реке, 

канали, пристаништа, притоке, уски 

заливи и бране)

Радови на редовном 

одржавању система за 

одводњавање у јавној својини 

на мелиорационом подручју 

"Велика Морава" 

хидромелиорациони систем 

ВМ 4. и ВМ 5, према 

Оперативном плану за 

одбрану од поплава за 2013. 

годину

8366 остало Понуда одбијена на основу 

члана 106. Закона о  јавним 

набавкама јер садржи 

недостатке због којих није 

могуће утврдити стварну 

садржину понуде.

7 преговарачки поступак 

без објављивања позива 

за подношење понуда

радови хидроградња и регулација вода (реке, 

канали, пристаништа, притоке, уски 

заливи и бране)

Редовно одржавање водних 

објеката за одбрану од 

поплава на деоници М.5.1. - 

брана "Кудреч 1 и 2", према 

Оперативном плану за 

одбрану од поплава за 2013. 

годину

2587 остало Понуда одбијена на основу 

члана 106. Закона о  јавним 

набавкама јер садржи 

недостатке због којих није 

могуће утврдити стварну 

садржину понуде.

8 отворени поступак услуге услуге у области водопривреде Одржавање водних објеката за

 уређење водотокова, водних 

објеката за заштиту од 

поплава, ерозија и бујица и 

одржавање водотокова- 

редовно одржавање-техничко 

осматрање високих брана 

"Барје", "Брестовац", 

"Гружа", "Врутци", "Кудреч 1 

и 2" и "Голи Камен"

4710 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

Понуда је одбијена као 

неприхватљива на основу 

члана 107. став 1. Закона о 

јавним набавкама јер је 

понуђена цена изнад 

процењене вредности јавне 

набавке

52280УКУПНО



Весна Алексић


