
 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272 Нови Бечеј,Жарка Зрењанина  бр. 8. 

Број ЈН: IV 04-404-3/5-2017        

Датум:  09.10.2017. год.  

 

ПРЕДМЕТ:  Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за 

припремање понуда за јавну набавку радова на техничко-биолошкој рекултивацији 

објекта ''Напуштени коп'' у радној зони у Новом Бечеју, ЈНМВ број IV 04-404-3/5-2017. 

 

Комисија Наручиоца је дана 06.10.2017.године од потенцијалног понуђача примила 

захтев за додатним информацијама: 

 

Питање бр 1. 

Како сте и сами навели у одговорима на питање од 05.10.2017.године,предмет јавне 

набавке су радови одводњавања са уређењем терена. Вашим постављеним условом да 

понуђач оседује важећу и одговоарајућу лиценцу за обављање послова у области 

управљања водама, издату према чл.112. Закона о водама(„Сл.гл.РС“ бр.30/2010, 

93/2012, 1/2016) а која се односи на водно подручје ''Бачка и Банат'', сектор Д.16.,Д.16.1. 

и Д.16.2. и сектор Д.17., деоница Д.17.1. објекат 1 и мелиоративно подручје ''Горњи 

Банат'', хидромелиорациони систем ГДГБ 144.-ГБ 188 фаворизујете само једно 

водопривредно предузеће које поседује лиценцу бш по тачно наведеним секторима. 

Сматрамо да овим озбиљно нарушавате конкуренцију, дискриминишете остала 

водопривредна предузећа која исти посао могу да изведу и која су их изводила. Канал 

који сте навели не може да представља основ по ком захтевате да само једно предузеће 

може да изводи радове. Молим вас да изменама конкурсне докуменације дозволите и 

другим заинтересованим водопривредним предузећима да учествују у поступку јавне 

набавке, у супротном озбиљно нарушавате Закон о јавним набавкама, а овако 

постављени дискриминишући услови су Захтев за заштиту права понуђача. 

Одговор на питање бр 1: 

Предмет ЈН је техничко-биолошка рекултивација објекта „Напуштени коп“ у радној 

зони у Новом Бечеју, а што у основи има: 

Мелиорациују земљишта на ком је поремећен водно ваздушни режим, са циљем да се 

уради заштита земљишта од  изливања вишка воде, што захтева извођење радова 

одвођења вишка воде из поремећеног дела земљишта и усмеравање вишка воде преко 

интервентног канала ка каналу 50 који као реципијенту који би требао да сувишну воду 

усмери ка црпној станици „Шушања“.Како су ово додатне количине површинских вода 

које канал 50 у мелиоративном систему као реципијент треба да прихвати, неопходно је 

плански извршити насипање терена и спајање истог са каналом 50.То са 

водопривередног аспекта захтева и доградњу црпне станице „Шушањ“, додавањем још 

једне пумпе на поменутој црпној станици, што ће бити други корак у смислу извођења 

радова и тада ће систем одводњавања моћи да функционише у редовном режиму рада. 

У суштини то би било одводњавање атмосферских вода из депресије са изградњом 

интервентног канала ради одвођења сувишних вода у постојећи мелиоративни канал  



50 који би се сувишна вода усмерила на црпну станицу „Шушањ“, која ће се доградити 

тако што ће се уградити још једна пумпа, која ће омогућити да се несметано прихвати 

тај додатни вишак воде из предметне депресије. 

За обављање таквих послова чланом 112. Закона о водама прописано је да јавно 

предузеће , односно друга правна лица морају имати лиценцу, што значи да морају 

имати кадровски и технички потенцијал да могу обављати хидротехничке радове. 

Правилнику о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и 

организационе и кадровске опремљености за обављање послова у области управљања 

водама, као и начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Сл.гл.РС“ 

бр.23/12 и 37/13), утврђени су услови за стицање лиценци за управљање 

водама.Обзиром да су водопривредна предузећа својевремено и оснивана ради 

обављања водопривредних послова, те су она и кадровски и технички најопремљенија 

за обављање водопривредних послова, сасвим је за очекивати да она испуњавају услове 

за добијање лиценце.постоје и друга правна лица која су остварила услове за добијање 

лиценце за обављање водопривредних послова, а да нису водопривредна предузећа.Те 

обзиром на ту чињеницу не може се рећи да се водопривредна предузећа преко водне 

лиценце фаворизују у добијању послова.Поседовање лиценце је само доказ да се ради о 

кадровски и технички опремљеним привредним друштвима која могу да стручно обаве 

водопривредне-хидротехничке послове,  а што је прописано и чланом 112. Закона о 

водама („Сл.гл.РС“ бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016). 

Лиценцу за управљање водама (ткз.водну лиценцу) издаје Министрство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде – Дирекција за воде која је доказ да подносилац захтева 

испуњава тражене техничке и кадровске услове, та се иста издаје за обављање 

водопривредних послова за водно подручје – сектор, односно мелиорационо подручје 

које је као такво утврђено Оперативним планом за одбрану од поплава који утврђује 

Влада РС, јер су то послови од општег интереса, којима се преко законске и 

подзаконске регулативе регулише јединствени режим вода и управљање водама. 

 

Питање бр 2. 

Колика је ширина депресије из које се врши тарупирање? 

 

Одговор на питање бр.2: 

 

Ширина депресије коју треба одводњавати је 30-40м. 

 

 

Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће 

поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.              

   

 

 

 

 

 

 

Комисија 

______________________ 


