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Објављује 

ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА 

За израду техничке документације за изградњу водопривредног објекта “Струганик” - 

баријере на реци Рибници (од км 15+500 до км 20+500),  

тендер број: SRB-FERP-CQS-016-CS-2016 

 

Пројекат: Хитне санације од поплава 

Кредит број: 8449 YF 

Овај позив за изражавање интереса прати опште обавештење о набавци за пројекат “Хитне 

санације од поплава”, објављен у UNDB on line, 04.03.2015.  

Република Србија је добила кредит од Међународне банке за обнову и развој за трошкове  

пројекта “Хитне санације од поплава”. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине – Републичка дирекција за воде је корисник и намерава да утроши део средстава за 

консултантске услуге за израду техничке документације за изградњу водопривредног 

објекта-баријере “Струганик” на реци Рибници (од км 15+500 до км 20+500). 

Републичка дирекција за воде позива правна лица регистрована и лиценцирана за обављање 

ових услуга да искажу интерес за израду техничке документације за изградњу 

водопривредног објекта – баријере “Струганик” на реци Рибници, код насеља Струганик, 

општина Мионица. Основна улога водопривредног објекта је заштита од поплава, као и 

омогућавање наводњавања низводних пољопривредних површина, и евентуално 

коришћење воде за друге намене.  Консултантске услуге се односе на израду следеће 

техничке документације: идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, 

студија утицаја на животну средину и пројекта за извођење. Основни циљ израде 

предметне техничке документације је стварање услова за прибављање грађевинске дозволе. 

Самим тим испуњавају се и остали циљеви, а то су разрешење свих техничких питања 

везаних за намену, положај, облик, капацитет, техничко-технолошке и функционалне 

карактеристике објекта. Рок израде наведене документације је 6 (шест) месеци од датума 

потписивања уговора. 



Републичка дирекција за воде позива квалификоване консултанте да изразе интерес за 

пружање предметних услуга. Заинтересовани конслутанти морају бити правна лица, 

регистрована за пружање консултантских услуга и лиценцирана за пројектовање 

водопривредних објеката –  поседовати лиценце ПО1ОГ1, ПО1063 и ПО80Г3 издате од 

стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 

Уколико је правно лице регистровано и лиценцирано у иностранству за пружање горе 

наведених консултантских услуга, у тренутку подношења писма интереса треба да поднесу 

изјаву о поседовању неоподних адекватних лиценци у матичној земљи, у случају добијања 

посла, наручилац ће дати рок од 45 календарских дана како би те лиценце биле прихваћене 

од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 

Писмо интереса треба да садржи опис организације и капацитета, опште искуство и опис 

релевантних/сличних пројеката. Конслутант мора да има минимум десет година искуства у 

пројектовању водопривредних објеката.  

Конслутант ће бити одабран у складу са процедуром квалификованости консултанта (CQS), 

како је наведено у смерницама Светске банке „Избор и ангажовање консултаната по основу 

IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, 

ревидоване у јулу 2014“ и отворен је за све подобне фирме, како је дефинисано у 

смерницама. У члану 1.9 дефинисана је политика Светске банке по питању сукоба 

интереса. 

Консултанти се могу удруживату у облику заједничког наступа, у сврху побољшања својих 

квалификација. 

Писма интереса је потребно доставити лично, поштом или имејлом на доле наведену 

адресу, најкасније до 19. априла 2016. године.  

Републичка дирекција за воде 

Гандијева 189/2 

11 070 Београд 

Тел/факс +381 (0)11 2174153 

Емаил адреса: fer.project@yahoo.com  
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