ВРН-ППОН
На основу Правилника о давању у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине
(бр. V-71/1 од 23.01.2018. год.), Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 25, оглашава:

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМА О НАМЕРАМА
Позивамо сва правна лица/предузетнике, да писмом о намерама искажу заинтересованост – намеру, за
учешће у поступку прикупљања понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП
Војводине, за вађење речног наноса из корита реке ДУНАВ.
У писму о намерама доставити:
I.
Податке о заинтересованом правном лицу/предузетнику: пословно име правног лица/
предузетника, адресу и средиште правног лица/предузетника, податке из регистра привредних
субјеката (за правна лица матични број (МБ), порески идентификациони број (ПИБ) за
предузетнике матични број (МБ)), претежну делатност; име и презиме лица овлашћеног за
заступање, контакт (телефон; e-mail).
II.

Податке о водном земљишту, локацији (делу локације-деоници) водотока за коју је правно
лице/предузетник заинтересовано: стационажа водотока (од km до km) из Плана вађења речних
наноса, дужина деонице (m).

Писмо о намерама мора се односити на локацију из Плана вађења речног наноса, на којој је дозвољено
(и могуће) вађење речног наноса за реку Дунав. Дужина деонице (део локације) из писма о намерама
мора бити мин. 500 m. ЈВП „Воде Војводине“ не могу гарантовати за количине и квалитет речног наноса,
на расположивим локацијама.
Писмо о намерама на попуњеном обрасцу ВРН-ПОН (1) или у слободној форми (садржаја I.-II., потписано
од стране лица овлашћеног за заступање и оверено печатом правног лица/ предузетника) са назнаком
„Комисији за закуп водног земљишта -вађење речног наноса“
доставити:
 непосредно на писарницу предузећа ЈВП „Воде Војводине“,
 путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти, на адресу: ЈВП„Воде Војводине“,
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 или
 електронски ( образац ВРН-ПОН и скениране прилоге) на е-mail: vodzemkom@vodevojvodine.rs.

Рок за достављање писма о намерама је 15 дана од дана објављиваља овог позива.
На основу прикупљених писама о намерама, уважавајући законску регулативу и правила струке ЈВП „Воде
Војводине“ ће дефинисати јединице водног земљишта које су предмет закупа, са свим познатим
елементима и расписати jавни оглас за прикупљање писаних понуда, максимум 30 дана од рока за
достављање писма о намерама.
Напомене:
(1) Увид у Правилник о давању у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине,
План вађења речног наноса, стручне подлоге за план вађења речних наноса (албум карата),
oбразац за достављање писма о намерама ВРН-ПОН и друга документација од значаја за овај
поступак, може се видети на интернет страници: www.vodevojvodine.rs.;
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(2) Заинтересована лица која немају могућност приступа наведеној интернет страници, могу
извршити увид у наведену документацију сваког радног дана, од 10,00 до 13,00 часова (од
објављивања позива за достављање писма о намерама до рока за достављање писаних понуда) у
ЈВП „Воде Војводине“ (први спрат, канцеларија бр. 8);
(3) За додатне информације, заинтересована лица се могу јавити на адресу ЈВП„Воде Војводине“,
електронсим путем, на е-mail: vodzemkom@vodevojvodine.rs
или на телефон: 0800 212121
(кориснички центар, бесплатни позив).

ДИРЕКТОР
Славко Врнџић, дипл.инж.грађ.
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