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ЈНМВ у број: 12/2019 

 

 

Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 6/А, као 

наручилац у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ у број 12/2019, на основу члана 61. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), 

члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“бр. 

86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, за набавку услуга – израда 

пројектне документације (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење 

резервоара) за резервоар Врањевина на Златибору,  број 2276  од 4. јула 2019. године, је 

припремило следећу 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
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JНМВ у број: 12/2019 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 

6/А, на основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број 2276 од 4. јула 2019. године, упућује јавни позив за прикупљање понуда у 

поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуга – израда пројектне 

документације (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење 

резервоара) за резервоар Врањевина на Златибору, ЈНМВ у број 12/2019, у складу са Законом о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима 

наручиоца наведеним у упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део 

конкурсне документације. 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном 

документацијом, а понуђачи морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке 

који су наведени у поменутој документацији. 

Сви заинтересовани понуђачи, конкурсну документацију могу бесплатно преузети са 

Портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) или званичног сајта наручиоца 

www.vodovod-zlatibor.org. 

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од упоредиве тржишне цене. 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац: Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, Чајетина 31310, 

А. Карађорђевића 6/А; матични број: 203 029 76; ПИБ: 105 060 489; Тел./факс : 031/831-805; 

Текући рачун : 160-371221-70 код „Banca Intesa“ а.д; Шифра делатности : 3600. 

 

ВРСТА ПОСТУПКА 

 

Поступак јавне набавке мале вредности, за набавку услуга. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка услуга – израда пројектне документације (идејно решење, пројекат 

за грађевинску дозволу и пројекат за извођење резервоара) за резервоар 

Врањевина на Златибору. Шифра из Општег речника набавке: 71000000. 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

На страни 9. конкурсне документације дата је спецификација тражених услуга – опис 

пројектног задатка.

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.vodovod-zlatibor.org/
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    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и додатне 

услове предвиђене овом конкурсном документацијом. 

 Испуњеност обавезних   услова,   прописаним   чланом   75.  Закона   о   јавним  

набавкама,   понуђач  доказује потписаном и печатираном изјавом, датом под кривичном и 

материјалном одговорношћу, којом потврђује да испуњава све услове. 

Додатни услови (пословни и кадровски капацитет) за понуђаче: 

• Пословни капацитет: 

- Минимум 3 реализована уговора за пројектовање (ИДП или ПГД) резервоара за воду 

капацитета већег од 1000m3, од којих је барем један са црпном станицом у оквиру објекта 

(доказ: оверени обрасци рефереци) 

- Сертификати ISO 90001 и ISO 140001 за понуђача (доказ: копије сертификата) 

• Кадровски капацитет: 

Понуђач мора да има запослене на неодређено или одређено време (до завршетка пројекта) 

инжењере који поседују следеће лиценце: 

- Дипломирани инжењер грађевинарства са лиценцом 314 

- Дипломирани инжењер машинства са лиценцом 332 

- Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 

- Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 352  

(доказ: копије уговора о раду, тражених лиценци и потврда о важности лиценци) 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора 

бити издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште и преведена на 

српски језик и оверена од стране судског тумача. 

Уколико је понуђач регистрован у јавном регистру понуђача, у складу са чланом 78. 

Закона о јавним набавкама, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова. 

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. 

Подаци о локалним пореским таксама и обавезама се могу се добити код Општинске 

управе Чајетина, Чајетина 31310, Александра Карађорђевића бб. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију бесплатно са Портала 
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Управе за јавне набавке или званичног сајта наручиоца - www.vodovod-zlatibor.org. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Јавни позив за подношење понуда у овом поступку јавне набавке и конкурсна 

документација објављени су на Порталу јавних набавки дана 4. јула 2019. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 12. јула 2019. године до 10:00 часова, без 

обзира да ли се предају лично или путем поште. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације. 

НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са 

назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ - у 12/2019 – НАБАВКА УСЛУГА – 

пројектна документација (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за 

извођење резервоара) за резервоар Врањевина на Златибору - НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА КАО И НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. 

Понуда се подноси на српском језику. 

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а. Понуда мора да важи најмање 60 дана 

од дана отварања понуде. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду. 

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре 

отварања понуда. 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда обавиће Комисија 12. јула 2019. године, у 12:00 часова у просторијама 

НАРУЧИОЦА. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

Физичко присуство понуђача поступку отварања понуда није обавезно. 

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре 

отварања понуда. 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац се обавезује да одлуку о додели уговора донесе у року од 5 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу Управе за јавне набавке и 

свом званичном сајту, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца: ЈКП 

„Водовод Златибор“, А. Карађорђевића 6/А, Чајетина, путем поште, телефакса (031/831-805) или 

електронском поштом, захтевати додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, а наручилац ће, у најкраћем временском року, по могућству истога дана, одговор 

проследити понуђачу. Особа за контакт, за техничка питања, је Душанка Жиловић, емаил: 

dusankazilovic @vodovod-zlatibor.org (радним данима, у периоду од 12:00 – 14:00 часова), а oсоба 

за контакт, за правна питања, је Стана Павловић, емаил: pravnik.zlatibor@gmail.com. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено, у складу са 

чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

http://www.vodovod-zlatibor.org/
mailto:dusankazilovic@vodovod-zlatibor.org
mailto:pravnik.zlatibor@gmail.com
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

 

 

У циљу сачињавања исправне понуде понуђач треба да попуни следеће обрасце и да 

приложи следећа документа: 

 

1. Образац број 1 - ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

– образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача. 

2. Образац број 2 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са спецификацијом – образац се попуњава на српском 

језику, мора бити попуњен у целости и потписан и оверен од стране овлашћеног лица, понуђач 

мора да да понуду за све ставке из обрасца понуде. 

3. Образац број 3 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – образац потписује овлашћено лице и оверава 

га печатом понуђача (образац за испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама ) 

4. Изјава о независној понуди 

5. Образац трошкова припреме понуде 

6. Модел уговора 

7. Копије сертификата за понуђача, и то : ISO 9001 и ISO 14001. 

8. Минимум 3 реализована уговора за пројектовање (ИДП или ПГД) резервоара за воду капацитета 

већег од 1000m3, од којих је барем један са црпном станицом у оквиру објекта, што се доказује 

достављањем попуњених образаца референци 

9. Копије уговора о раду за запослене на неодређено или одређено време (до завршетка пројекта) за 

инжењере који поседују следеће лиценце (и копије тражених лиценци и потврда о важности 

лиценци): 

-Дипломирани инжењер грађевинарства са лиценцом 314 

-Дипломирани инжењер машинства са лиценцом 332 

-Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 

-Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 352. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1 

 

                                Пријава за јавну набавку услуга – израда пројектне документације 

(идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење резервоара) за резервоар 

Врањевина на Златибору 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача:    

 

Седиште понуђача:    

 

Овлашћено лице:    

 

Особа за контакт:    

 

Телефон:   

 

Телефакс:    

 

Е-mail:    

 

Жиро рачун понуђача и пословна банка:    

 

Матични број:    

 

Порески идентификациони број:    

 

Шифра делатности:    

 

Регистарски број:    

 

 

 

 

Датум, Потпис овлашћеног лица понуђача, 

(М.П.)     
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2 

 

По позиву ЈКП „Водовод Златибор“ из Чајетине, за давање понуде за јавну набавку услуга 

– израда пројектне документације (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за 

извођење резервоара) за резервоар Врањевина на Златибору, у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ у број 12/2019, изјављујем да у свему прихватам услове из конкурсне документације и према 

тим условима дајем следећу: 

 

П О Н У Д У 

 

Предмет понуде: набавка услуга – израда пројектне документације (идејно решење, пројекат за 

грађевинску дозволу и пројекат за извођење резервоара) за резервоар Врањевина на Златибору. 

Број понуде:                      од                               године. 

Укупан  износ понуде :  динара без ПДВ-а 

Словима:  без ПДВ-а.  

Рокови за израду тражених пројеката: 

рок за израду идејног решења: 7 дана од дана потписивања уговора, 

рок за израду пројекта за грађевинску дозволу: 7 дана од дана добијања локацијских услова, 

рок за израду пројекта за извођење резервоара: 7 дана од дана од дана добијања грађевинске дозволе. 

Плаћање уговорене цене је сукцесивно, на следећи начин: 

60% цене у року од 3 дана од дана израде и предаје идејног решења, 

30% цене у року од 3 дана од дана израде и предаје пројекта за грађевинску дозволу, 

10% цене у року од 3 дана од дана израде и предаје пројекта за извођење резервоара. 

Важност понуде: најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току извршења уговора. 

 

 

 

 

У   Потпис овлашћеног лица понуђача, 

  2019. године (М.П.)    

 

 

Напомена: 

Понуда мора бити попуњена читко, штампаним словима, на оригиналном обрасцу наручиоца;  

Образац понуде мора бити попуњен у целости. 
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          СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА –  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење резервоара 

за потребе изградње резервоара Врањевина 

1. Увод 

У складу са Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са 

насељеним местом Златибор – I фаза, а на основу извршених анализа потреба у води предвиђено је 

да се за новоформирано насеље у Тић пољу обезбеди 69l/s воде за пиће. Ова количинa воде за пиће се 

не може обезбедити преко преко постојеће водоводне мреже и резервоара Караула. У складу са 

диспозицијом насеља намеће се потреба да се изгради нови резервоар на брду Врањевина који би био 

доминантан у односу на будуће подручје снабдевања водом.  

У резервоар Врањевина транспортоваће се вода из главног магистралног бетонског цевовода 

DN600 преко новопројектованог доводног цевовода PEHD100 DN400. За везу доводног цевовода 

PEHD100 DN400 на магистрални бетонски цевовод DN600 искористиће се постојећи прикључкак 

DN300 у шахту који се налази у близини новог хотела Торник.  

Упоредо са изградњом доводног цевовода PEHD100 DN400, од прикључка на бетонски цевовод 

DN600 до резервоара Врањевина извршиће се реконструкција постојећих азбест-цементних цевовода 

у улици Спортова, Једриличарској улици и кроз улицу Алексе Поповића. Такође, са изградњом 

доводног цевовода PEHD100 DN400 обезбедиће се снабдевање водом насеља Гајеви, Потоци, Рудине 

и насеља према Рожанству са циљем да се формира јединствен дистрибутивни систем друге висинске 

зоне.  

Из резервоара Врањевина предвиђена је изградња главног дистрибутивног цевовода који ће бити 

спојен са постојећим ливено-гвозденим цевоводом DN300 којим се дистрибура вода за пиће из 

резервоара Караула. На овај начин резервоари Караула и Врањевина функционисаће као спојени 

судови. Са новопројектованог магистралног дистрибутивног цевовода формираће се секундарна 

водоводна мрежа која је постављена планираним саобраћајним коридорима који су дефинисани 

Планом генералне регулације. 

У оквиру затварачнице резервоара Врањевина налазиће се црпна станица којом ће се вода 

транспортовати до будућег резервоара на Црном врху преко кога ће се снабдевати друга виша 

висинска зона Потока, Тић Поља и насеље Рудине.  

Изградњом резервоара Врањевина и дистрибутивне водоводне мреже створиће се услови да 

целокупна водоводна мрежа функционише као јединствен водоводни систем. Предложени концепт 

омогућује флексибилно функционисање водоводног система. У хаваријским ситуацијама или за време 

прања резервоара биће омогућено нормално снабдевање водом потрошача или из резервоара Караула 

или из резервоара Врањевина.  

Разматрано подручје снабдевања водом обухваћено Планом генералне регулације налази се 

између 960,00mnm и 1060,00mnm. 
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Директно повезивање планиране водоводне мреже на резервоар Врањевину условило би 

недовољне притиске у високим зонама насеља, док би директно повезивање мреже на магистрални 

цевовод који доводи воду из резервоара Језеро преко прикључка на DN600, условило високе притиске 

у нижим деловима насеља. Овакав висински положај конзума условио је формирање две висинске 

зоне.  

Нижа висинска зона која, обухвата највећи део будућег насеља снабдеваће се водом из резервоара 

Врањевина. Друга, виша висинска зона, прикључена директно на магистрални цевовод, покривала би 

више делове насеља Гајеви. Насеље Рудине и Потоци снабдеваће се водом преко црпне станице у 

затварачници резервоара Врањевина и резезервоара Црни врх који ће се налазити изнад Рудина. 

Предмет ове набавке је израда пројектне документације за резервоар Врањевина капацитета 

2000m3. 

2. Садржај пројектне документације 

Пројектна документација се ради у следећем обиму: 

• ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА ВРАЊЕВИНА 

0. Главна свеска 

1. Пројекат архитектуре 

4. Пројекат електроенергетских инсталација 

• ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ РЕЗЕРВОАРА ВРАЊЕВИНА 

0. Главна свеска 

1. Пројекат архитектуре 

2. Пројекат конструкције 

3. Пројекат хидротехничких инсталација 

4. Пројекат електроенергетских инсталација 

6. Пројекат машинских инсталација 

• ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА ВРАЊЕВИНА 

0. Главна свеска 

1. Пројекат архитектуре 

2. Пројекат конструкције 

3. Пројекат хидротехничких инсталација 

4. Пројекат електроенергетских инсталација 

6. Пројекат машинских инсталација 

Предметну техничку документацију радити на основу: 

- Катастра подземних инсталација и копије плана парцела које обезбеђује Инвеститор 

- Расположиве пројектне документације коју обезбеђује инвеститор 

- Важећих норматива и стандарда за ову врсту радова и у складу са правилима добре праксе 

- Пројектног задатка 
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- Локацијских услова 

Пројекте доставити у електронској форми у отвореном облику (формати: текст – docx, 

нумеричка документација – xls, графичка документација – dwg) и у затвореном облику у 

формату PDF (електронски потписано, припремљено за ЦЕОП) и у папирној форми (укоричене 

свеске, 2 примерка). 

3. Обавезе Инвеститора 

Инвеститор је дужан да обезбеди све подлоге неопходне за израду пројекта (геодетски снимак 

трасе, детаљни листови, катастар подземних инсталација, елаборат геомеханичких услова 

фундирања...) као и потребне услове и сагласности. 

Инвеститор обезбеђује катастарско-топографски план оверен од стране лиценцираног геометра и 

геодетске куће. 

 Инвеститор је у обавези да прибави све потребне услове и дозволе електронским путем кроз 

ЦЕОП на основу документације коју припрема Пројектант, а у складу са важећим Зконом о 

планирању и изградњи и Правилником о спровођењу обједињене процедуре електронским путем. 

 

 

 

 

 

 

У   Потпис овлашћеног лица понуђача, 

  2019. године (М.П.)    
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

из члана 75. Закона о јавним набавкама 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да : 

 

 

А) Предузеће  , са седиштем у 

   ул  број  , чији сам ја законски 

заступник у својству директора, 

 

Б) Радња  са седиштем у 

  ул  број  , чији сам ја оснивач, 

 

 

1. Испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ у 

12/2019, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и поседује све доказе из члана 77. наведеног закона, 

којима се доказује испуњеност обавезних услова; 

 

2. Испуњава све услове и обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

3. Нема изречену меру забране обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

НАПОМЕНА: Попунити под А или Б у зависности да ли се ради о предузећу или радњи и 

вратити ову изјаву наручиоцу истовремено са понудом. 

 

 

 

У    

  2019 . године 

ДИРЕКТОР или ОСНИВАЧ 

  
( пуно име и презиме ) 

  
( потпис) 
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           ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 

ПОТВРДА - РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 

Инвеститор/наручилац предметних радова: ______________________________ 

Одговорно лице наручиоца: ________________________________ 

 

 У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 

68/15), издаје се ова 

ПОТВРДА 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је 

____________________________________ са седиштем у ________________ у периоду од 

____________ до ____________, као 

 

(заокружити) 

1) Самостални извршилац услуга 

2) Члан групе понуђача 

3) Подизвођач главног извршиоца услуга 

 

за наше потребе извршио услуге израде техничке документације за објекат 

_________________________________________________________________________, а по основу 

уговора бр. _____________ од _____________, у вредности од ________________ динара без ПДВ-а. 

Током извршења уговорених услуга за коју се издаје ова потврда наведено лице је поштовало 

своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет извршених услуга и слично). 

Лице за контакт код издаваоца потврде код кога се може извршити провера података (телефон и e-

mail): _________________________________________________________________________ 

 

Датум: ______________ 

Место: ________________ 

Законски заступник инвеститора 

___________________________ 

М.П. 

Напомена: Образац потврде се може копирати ради достављања за све инвеститоре. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку услуга – израда пројектне документације (идејно решење, пројекат за грађевинску 

дозволу и пројекат за извођење резервоара) за резервоар Врањевина на Златибору, у поступку 

јавне набавке ЈНМВ у бр. 12/2019, поднета независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Место и датум: Потпис овлашћеног лица: 

М.П.     
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 
Опис трошкова 

 
Износ 

Прибављање захтеваних доказа  

Поштански трошкови  

Остали трошкови  

УКУПНО:  

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ 

и структуру 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. 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

Место и датум: Потпис овлашћеног лица: 

М.П.     
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НАРУЧИЛАЦ: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“ 

Број:    

JНМВ у број 12/2019 

  . јул 2019. године 

Чајетина, А. Карађорђевића 6/А. 

Тел. 031/831-805 

 

               МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА– 

                        израда пројектне документације за резервоар Врањевина на Златибору 

 

 

Закључен  2019. године између: 

 

1. Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 6/А, пиб 

105 060 489, матични број 203 029 76, које заступа директор Раде Јовановић (у даљем 

тексту : наручилац)  и 
2.   из  , које заступа 

  , ПИБ   , матични број   , текући 

рачун број   код „   “ (у даљем 

тексту: извршилац услуге), у следећем: 

 

Уговорне стране констатују да је по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ у број 12/2019, за набавку услуга – израда пројектне документације (идејно решење, 

пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење резервоара) за резервоар Врањевина на 

Златибору, изабрана понуда понуђача_____________________________________________ из 

__________________________, па уговорне стране овим уговором уређују међусобна права и 

обавезе како следи. 

 

Члан1. 

Извршилац услуге се обавезује да за потребе наручиоца посла,  изради  пројектну 

документацију (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење резервоара) 

за резервоар Врањевина на Златибору, на начин описан у конкурсној документацији ЈНМВ у број 

12/2019,   у  свему  према својој понуди  број ________________ од ____________. године, која чини 

саставни део овог уговора, у следећим роковима: 

рок за израду идејног решења: 7 дана од дана потписивања овог уговора, 

рок за израду пројекта за грађевинску дозволу: 7 дана од дана добијања локацијских услова, 

рок за израду пројекта за извођење резервоара: 7 дана од дана од дана добијања грађевинске дозволе. 

 

Члан 2. 

Уговорне стране су се споразумеле да укупна цена за пружање услуга описаних у члану 

1. овог уговора износи  _____________________________________________________динара ( и 

словима:______________________________________________________________) без ПДВ-а. 

Наручилац ће цену из става 1. овог члана плаћати сукцесивно, на следећи начин: 

60% цене из става 1. овог члана, у року од 3 дана од дана израде и предаје идејног решења, 

30% цене из става 1. овог члана, у року од 3 дана од дана израде и предаје пројекта за грађевинску 

дозволу, 
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10% цене из става 1. овог члана, у року од 3 дана од дана израде и предаје пројекта за извођење 

резервоара. 

Члан 3. 

Пружалац услуга се обавезује да пројектну документацију, која је предмет овог уговора, изради 

по свом најбољем знању, у складу да правилима струке и важећим прописима и стандардима за област 

која је предмет пројектовања.  

Члан 4. 

За све што овим уговором није предвиђено, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама као и општи и посебни прописи за добра која су предмет 

овог уговора. 

Члан 5. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

 

Члан 6. 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржавају уговорне 

стране. 

Члан 7. 

Уговорне стране уговор прочитале и исти, као израз своје слободно изражене воље, 

својеручно потписују. 

 

 

 

ПРОДАВАЦ, ЗА КУПЦА 

Директор  
ЈКП „Водовод Златибор“ 

_____________________ 

        Раде Јовановић 
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