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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, бр.14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 4991 од 07.08.2019.г. и Решења о 
образовању комисије број 4991/2 од 07.08.2019.г. за јавну набавку   мале 
вредности услуга број  08/2019 припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности услуга – Израда пројектне документације 
за реконструкцију дела водводне мреже  

 
 

 
 
 
Конкурсна документација садржи:  
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Техничка документација и планови 4 

 
IV 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 11 

VI Образац понуде 19 

VII Модел уговора 23 

VIII Образац трошкова припреме понуде 27 

IX Образац изјаве о независној понуди 28 

X Потврда о обиласку локације 29 

XI Пројектни задатак 30 

 
 
 
Укупан број страна конкурсне документације је 33. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Горњи Милановац“ 
ул. Војводе Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац 
www.jkpgm.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 08/2019 су услуге  – Израда пројектне 
документације за реконструкцију дела водводне мреже  
 
Назив и ознака из ОРН: Архитектонске,инжењерске услуге и услуге планирања -
71240000 
 
4. Контакт (лице или служба)  

Лице  за контакт: Гордана Оташевић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: goca.otasevic@jkpgm.rs 
 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале врадности бр. 08/2019 су услуге– Израда 
пројектне документације за реконструкцију дела водводне мреже  
 
Назив и ознака из ОРН: Архитектонске,инжењерске услуге и услуге планирања -
71240000 
 

2. Партије: 
 
Набавка није обликована по партијама. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jkpgm.rs/
mailto:goca.otasevic@jkpgm.rs
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 

 

Предметна набавка се спроводи ради израде пројектне документације. 
 

Заинтересовани понуђачи могу да изврше обилазак локације на основу писаног 
захтева који се доставља на мејл: goca.otasevic@jkpgm.rs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:goca.otasevic@jkpgm.rs
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75.и76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона, ако је 
таква дозвола предвиђена). За предметну набавку није предвиђена 
посебна дозвола. 

5)   Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава  додатне услове у складу са чланом 76. Закона о јавним 
набавкама, које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке, и то: 

 

 Финансијски капацитет: 
- да понуђач није био у блокади рачуна дуже од 15 дана у континуитету и 

не дуже од  30 дана укупно за последњих годину дана који претходе 
објављивању позива за подношење понуда на порталу јавних набавки  

- да је понуђач у претходне три године (2016,2017 и 2018) остварио 
укупан приход у исносу од минимум 15.000.000 динара 

 
Кадровски капацитет:  

Да има најмање 5 радно ангажованих лица (у радном односу на 
неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног 
односа) која ће бити ангажована на пословима предметне јавне 
набавке, од којих: 
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-  најмање  2 радно ангажована лица (у радном односу на неодређено, 
одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) са 
лиценцом 314, од којих ће један бити главни пројектант и који је у 
претходне три године (пре објављивања позива за подношење понуда) 
пројектовао минимум 15 пројеката из области снабдевања водом, с тим 
да укупна дужина пројектованих цевовода износи минимум 30км 

- најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на 
неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног 
односа) са лиценцом 310 

-  најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на 
неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног 
односа) са лиценцом 332 

- Најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на 
неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног 
односа) са лиценцом 391 

 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем  ИЗЈАВЕ  (образац дат у оквиру 
поглавља IV конкурсне документације) 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда: 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
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правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
Понуђачи уписани у регистар понуђача могу да доставе решење о 
упису или изјаву да су извршили упис. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке   
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
Финансијски капацитет 
Доказ:  

- Потврда о броју дана неликвидности понуђача за захтевани период коју 
издаје Народна Банка Србије 

- Годишњи финансијски извештај који садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске 
године (2016,2017 и 2018), уколико нису доступни подаци за претходне 
три године доставити податке за 2017,2016 и 2015 годину 

Кадровски капацитет 
Доказ:  Понуђач доказује да има најмање 5 радно ангажованих лица  (у радном 
односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног 
односа), који ће бити ангажовани на пословима предметне јавне набавке тако 
што прилаже: 

- Фотокопију одговарајућег образца Фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се 
види да је лице засновало радни однос, 

- Фотокопију уговора о раду или фотокопију уговора (за ангажовано лице за 
рад ван радног односа) 

- Фотокопију лиценце 310,314,332 и 391 

- Потврду Ижењерске коморе Србије о важности лиценци 
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Као доказ да је једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, 
одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцом 314, 
које ће бити главни пројктант, у претходне три године (пре објављивања позива 
за подношење понуда) пројектовао минимум 15 пројеката из области 
снабдевања водом доставити Решење о грађевинској дозволи или Решење о 
одобрењу за извођење радова (за идејни пројекат, пројекат за грађевинску 
дозволу и пројекат за извођење радова), и одлуку о одређивању главног 
пројектанта за пројекат за извођење радова. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац дат у оквиру  поглављу IV ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац дат у оквиру  
поглављу IV ове конкурсне документације) мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Докази се могу доставити и у неовереним копијама, а Наручилац може у складу 
са чланом 79. став 1. ЗЈН-а захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 08/2019 – Израда 
пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

 
2 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

 
3 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

 
4 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде 
 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.          ____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 
 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 08/2019 – 
Израда пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     ________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: JКП “Горњи Милановац“, ул.Војводе Мишића бр.23, 
32300 Горњи Милановац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале 
вредности услуга бр. 08/2019 – Израда пројектне документације за 
реконструкцију дела водоводне мреже - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.08.2019.г. до 10 
часова. Отварање понуда је истог дана у 10.10 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом и наручилац ће је по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
  Понуда мора да садржи следеће образце (попуњене, потписане и оверене): 

 Образац понуде  

 Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. закона за 
понуђача 

 Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. закона за 
подизвођача 

 Општи подаци о понуђачу 

 Понуду подноси 1)самостално; 2)са подизвођачем;  3)као члан групе 
понуђача 

 Подаци о подизвођачу 

 Подаци о учеснику групе понуђача 

 Опис предмета набавке 

 Модел уговора 

 Образац изјаве о независној понуди 

 Потврда о обиласку локације (није обавезно)  

 Средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 Доказе о испуњености додатних услуга  
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JКП “Горњи 
Милановац“, ул.Војводе Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац,  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуга бр.08/2019 – 
Израда пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга бр.08/2019 – 
Израда пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже  
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуга бр.08/2019 – 
Израда пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга 
бр.08/2019 – Израда пројектне документације за реконструкцију дела 
водоводне мреже - НЕ ОТВАРАТИ”  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. Закона и то: 
 

 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна и извршења услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за израду пројектне документације је максимум 20 дана од дана закључења 
уговора. 
 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цене су фиксне и не могу се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана 
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму 
и захтев за регистрацију менице. Рок важења менице  
као средство  обезбеђења  за озбиљност  понуде  треба  да  траје  најмање  
колико  и  важење понуде.  Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду 
уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство 
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као   
неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора о јавној 
набавци достави  наручиоцу: 
Регистровану, бланко сопствену меницу за добро извршење посла са 
картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке), захтевом за 
регистрацију менице и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да 
може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати 
наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком 
важења 30 дана дужим  од истека рока за коначно извршење посла. Меница 
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мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код 
Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” 
бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). 
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
наручиоца, факсом на број 032/716-902 или на е-маил: goca.otasevic@jkpgm.rs 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацијиi најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 
услуга  бр 08/2019“.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  

 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
израде пројектне документације. 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде.  (Образац изјаве o испуњавању обавезних услова 
понуђача из члана 75. и 76.ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности) 
  

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 

поштом на e-mail: goca.otasevic@jkpgm.rs, факсом на број 032/716-902 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
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(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона.  
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 
вредности услуга бр. 08/2019 – Израда пројектне документације за 
реконструкцију дела водоводне мреже 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
 



20 /33 

 

 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Израда пројектне документације за 
реконструкцију дела водоводне мреже, ЈНМВУ бр. 08/2019 
 
 
 

Укупна вредност понуде изражена у 
динарима без ПДВ-а:  
 

 
 

 
ПДВ____%: 
 

 

Укупна вредност понуде изражена у 
динарима са ПДВ-ом:  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријема  
рачуна 

 
Рок важења понуде  (не краћи од 30 дана) 
 

 

 
Рок за израду  пројекта 
 

________дана од дана 
закључења уговора (не 
може бити дужи од 20 дана 
од дана закључења 
уговора) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

__________________                       ________________________ 
 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 



23 /33 

 

 
 

 
 VII  МОДЕЛ  УГОВОРА 

 
Уговор о пружању услуге 

израде пројектне документације за 
 реконструкцијудела водоводне мреже 

 
 

Закључен дана____________2019.г. између:  
ЈКП „ Горњи Милановац“ Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића бр.23, кога 
заступа директор Иван Лазић, дипл.ецц ( у даљем тексту: Наручилац услуге) 
и 
.................................................... са седиштем у    .................................................   ,  
улица   ....................................................  , кога заступа Директор  
........................................... ( у даљем тексту: Извршилац  услуге), 
 
Подаци  о Наручиоцу услуге:                      Подаци о Извршиоцу  услуге: 

ПИБ:    101884856 ПИБ: 

Матични број:   07192819 Матични број: 

Број рачуна:   150-617-33     Број рачуна: 

Телефон:  032/716-910             Телефон: 

Телефакс:  032/716-902 Телефакс: 

Е-маил:     komunalno@jkpgm.rs 
 

Е-маил: 

 
 
Основ уговора: 

Број јавне набавке  ЈНМВ услуга бр.08/2019   

 

Број и датум одлуке о додели Уговора    

 

Понуда изабраног понуђача бр.             од  

 
 

 
Предмет уговора 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је израда  пројектне документације за реконструкцију 
дела водоводне мреже у Горњем Милановцу   у свему према  усвојеној понуди 
Извршиоца услуге бр.______ од ____________ године (заведено код Наручиоца 
услуге) која чини саставни део овог  Уговора. 
 
Обим и врста израде пројеката дефинисани су пројектним задатком. Пројектна 
документација се се састоји од идејног решења, идејног пројекта и  пројекта за 
извођење радова. 
 
 
 
 

mailto:komunalno@jkpgm.rs
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Вредност уговорене услуге и начин плаћања 
 

Члан 2. 
 

Уговорена вредност услуге која је предмет овог уговора износи 
____________________ динара без пдв-а, односно __________________ динара 
са пдв-ом.  
Цена се не може мењати до окончања извршења овог Уговора. 
Плаћање извршене услуге  ће се извршити на следећи начин: у року од 45 дана 
од дана пријема фактуре. 
 
Рок израде 

Члан 3. 
 

Извршилац услуге се обавезује да услугу изврши  у року од _________  дана 
(максимално 20 дана) од дана закључења уговора. 
 
 
Обавезе извршиоца услуге 
 

Члан 4. 
Извршилац услуге се обавезује да: 
- изврши услугу како је наведено у пројектном задатку, стручно гарантујући за 
квалитет услуге, а у складу са важећим прописима, правилима струке и 
одредбама Закона о планирању и изградњи. 
- обавештава Наручиоца услуге о свим моментима који могу имати утицаја на 
успешно и благовремено извршење услуге; 

- о сопственом трошку отклони примедбе дате од стране Наручиоца,  
-пројекат достави на следећи начин: Идејно  решење:  електронски (pdf и dwg 
формат) електронском поштом и један ЦД са свим потребним деловима; Идејни 
пројекат: електронски (pdf и dwg формат)- електронском поштом, један ЦД и 
штампано у 3 примерка са свим потребним деловима; Пројекат за извођење 
радова: електронски (pdf и dwg формат)-  један ЦД и штампано у 3 
примерка са свим потребним деловима. 
-подноси захтеве кроз цеоп за добијање дозвола; 
-предмер и предрачун који се налази у пројектној документацији изради у А4 
формату, на ћирилици следеће садржине: редни број, опис позиције, јединица 
мере, количина, јединична цена без пдв-а, јединична цена са пдв-ом, укупна 
цена без пдв-а и укупна цена са пдв-ом; 
 
 
Обавезе наручиоца услуге 

Члан 5. 
 

 Наручилац услуге се обавезује да: 
- изврши плаћање сходно члану 2. овог Уговора; 
- плати  таксе  за подношење захтева у обједињеној процедури; 
- преда пројектни задатак, потребна упутства и документацију на  основу које ће 
се вршити предметна услуга.  
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Члан 6. 
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним, односно уколико имају 
видљиве мане,  Наручилац услуге има право да одбије пријем пројеката и у року 
од три дана дана о томе писмено обавести Извршиоца услуге. 
Наручилац услуге који је уредно обавестио Извршиоца услуге о уоченим 
недостацима има право да захтева њихово отклањање у року од пет дана од  
дана пријема обавештења. 
Наручилац има право и на накнаду штете. 
 
 
Средства финансијског обезбеђења 
 

     Члан 7. 
 

Извршилац услуге се обавезује да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу 
услуге, сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним 
овлашћењима као гаранцију за уредно испуњење свих својих уговорних обавеза 
и то: 
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без  
пдв-а, са роком важности 30 дана дуже од  рока за коначно извршење посла; 
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од 
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа 
код пословних банака. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као 
доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача. 
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених 
меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона 
депонованих потписа као и копију  захтева за регистрацију меница овереног од 
стране пословне банке понуђача. 
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач 
не извршaва  своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

 
Измене уговора 

Члан 8. 
Уговорне стране могу приступити изменама уговора о јавној набавци у погледу 
рокова за пружање уговорених услуга само на основу закљученог Анекса 
уговора, у случају неповољних временских прилика који онемогућавају 
Извршиоца у вршењу  уговорених обавеза за време трајања временских 
прилика, и из других објективних разлога који се нису могли предвидети у  
тренутку објављивања позива за подношење понуда  за јавну набавку односно 
из објективних разлога који су јасно и прецизно дефинисани у конкурсној 
документацији, односно уговору о јавној набавци односно који су предвиђени 
посебним прописом, и то по захтеву Извршиоца , уз поштовање одредаба члана 
115. важећег Закона о јавним набавкама.Ти разлози могу бити повезани са 
изменама прописа, неочекиваним догађајима, мерама државне власти, 
потребом за отклањањем ризика од наступања штете, вишом силом, ванредним 
околностима, околностима које онемогућавају  испуњење уговорних обавеза, а 
за које није одговорна страна која захтева продужетак  уговореног рока, или 
другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу.  
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Члан 9. 

Извршилац овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде 
прегледао и са пажњом доброг стручњака и доброг привредника аналитички 
проучио, те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој, као и да  
је упознат са предметом  на коју се услуга односи и свим условима извршења 
услуге и да они не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

Члан 10. 
Уколико извршилац услуге закасни са извршењем услуге из члана 1. овог 
уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу износ од 0,2% 
укупне уговорене цене, из члана 2. став 1. овог уговора, с тим да укупан износ 
уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене из члана 2. Овог уговора. 
Уколико извршилац услуге не изврши све своје уговорене обавезе или их 
изврши делимично, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 
5% укупне уговорене цене. 
Право наручиоцу на наплату уговорне казне не утиче на право наручиоцу да 
захтева накнаду штете. 
 
 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а 
уколико то није могуће спор ће се решити пред надлежаним судом.   
Уговорне стране могу једнострано раскинути овај уговор писаним путем, уз 
отказни  рок од 30 дана. Уговорне стране су дужне да у отказном року измире 
све доспеле обавезе. Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може 
раскинути споразумно, писаним путем. 
 
 

Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да на међусобна права и обавезе, које нису 
изричито уређене овим уговором, примењују Закон о планирању и изградњи и 
Закон о облигационим односима. 
 
 

Члан 13. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку 
уговорну страну. 
 
 

 
У г о в о р н е  с т р а н е: 

 
 

        за Извршиоца услуге                                      за Наручиоца услуге 
                                                                                                  

                                                                        ЈКП ”Горњи Милановац”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
директор 

       _______________                                              Иван Лазић,дипл.ецц 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 08/2019 – Израда 
пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже 
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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, 
_____________________________________________________________,  
                                                   (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 08/2019 – Израда пројектне 
документације за реконструкцију дела водоводне мреже, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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IX    ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
Назив  понуђача:___________________________________________________ 
 
Адреса седишта понуђача: ___________________________________________ 
 
 
 
 
Изјављујем да је _____________________________________________________ 
                                                       (уписати назив понуђач) 
 
дана __________.2019.године, обишао и детаљно прегледао локацију која је 
предмет јавне набавке услуга бр.08/2019 - Израда пројектне документације за 
реконструкцију дела водоводне мреже, добио све неопходне информације 
потребне за припрему понуде и упознао са свим условима извршења услуге 
који, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени 
нити у обиму услуга.   
 
 
 
 
 
             ПОНУЂАЧ                                                ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА 
______________________                                 __________________________                
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СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
ЗА ИЗРАДУ 

ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ГОРЊЕМ 

МИЛАНОВЦУ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Инвеститор: ЈКП „Горњи Милановац“, Горњи Милановац 

Назив објекта:  Цевоводи и објекти на траси (шахтови, хидранти и прикључци) 

Предмет пројекта: Реконструкција водоводне мреже Горњег Милановца 

2. УВОД 

Општина Горњи Милановац налази се у југозападном делу Шумадије, у оквиру 

Моравичког округа и граничи се са општинама Пожега, Мионица, Љиг, Аранђеловац, 

Топола и Кнић, као и са градовима Крагујевац и Чачак. 

Горњи Милановац и околна насеља, снабдевају се висококвалитетном водом из 4 

система: систем "Вујан", систем "Брезна", систем "Бањани" и из регионалног 

водосистема "Рзав". Дистрибутивна секундарна мрежа има дужину од преко 200km. 

Грађена је од различитог цевног материјала, пречника од 50mm до 200mm. Највећи део 

дистрибутивне секундарне мреже у граду, грађен је од AC цеви а у задњих двадесет 

година углавном се уграђују полиетиленске или PVC цеви. Стање дистрибутивне 

секундарне мреже је доста лоше обзиром да је део ове мреже стар преко 60 година и да 

је  истекао експлоатациони век, осим у деловима новоизграђене и реконструисане 

мреже у задњих 20 година. 

Током 2010. године, урађена је и на нивоу општине усвојена техничка документација 

под називом Претходна студија оправданости са Генералним пројектом снабдевања 

водом насеља општине Горњи Милановац, којом је уз уважавање Просторног плана 

општине Горњи Милановац и остале важеће планске документације, као и уз 

респектовање важеће законске регулативе, дат предлог техничког решења снабдевања 

висококвалитетном водом свих насељених места на подручју општине Горњи 

Милановац. 

Током претходних година, регистровано је повећање губитака на делу водоводне мреже 

у Горњем Милановцу. Овим Идејним решењем, Пројектом за грађевинску дозволу и 

Пројектом за извођење радова обухваћена је реконструкција водоводне мреже Горњег 

Милановца, чијом се реализацијом стварају основни предуслови за технички исправно, 

контролисано и рационално снабдевање водом овог конзума. 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ 

Овај пројектни задатак односи се на израду техничке документације како следи: 

1. Идејно решење реконструкције водоводне мреже у Горњем Милановцу 

2. Идејни пројекат реконструкције водоводне мреже у Горњем Милановцу 

3. Пројекат за извођење радова реконструкције водоводне мреже у Горњем 

Милановцу 

Наиме, предметним Идејним решењем, Идејним пројектом и Пројектом за извођење 

потребно је обухватити следеће водне објекте: 
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– Цевовод у оквиру постојећег система снабдевања водом Горњег Милановца. 

Укупна дужина овог цевовода износи око 5.500 m 

– Објекти на траси цевовода (шахтови, хидранти и прикључци) 

4. ЗАДАТАК ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Техничка документација мора бити израђена у складу са:  

– Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 72/18 и 83/18)  

– Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) 

– Посебним законима 

– Прописима и правилницима донетим на основу Закона 

– Прописима чија је обавеза доношења прописана посебним законима, а који 

директно или на други начин утичу на основне захтеве за објекат 

– Правилима струке и основним захтевима за објекат 

– Локацијским условима 

– Водним условима. 
Техничкoм документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекти за које се она 

израђује, у целини, односно у сваком посебном делу, буду погодни за предвиђену употребу, као 

и да, у економски прихватљивом времену употребе, задовоље следеће основне захтеве: 

– Носивост и стабилност 

– Заштита од пожара 

– Хигијена, здравље и животна средина 

– Безбедност и приступачност приликом употребе 

– Заштита од буке 

– Економично коришћење енергије и очување топлоте 

– Одрживо коришћење природних ресурса. 

По обиму и намени техничка документација предвиђена овим пројектним задатком обухвата: 

– Идејно решење представља приказ планиране концепције објекта, са обавезним 

приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских 

услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским 

документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење. Идејно решење се 

израђује за потребе прибављања локацијских услова и као део урбанистичког пројекта за 

потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације. Пројекат за грађевинску 

дозволу, односно идејни пројекат може одступити од идејног решења и у погледу битних 

елемената који приказују или наводе податке неопходне за утврђивање локацијских 

услова, ако се измене врше приликом разраде техничке документације, као и ради 

усклађивања тог пројекта са условима за пројектовање и прикључење, стим што та 

одступања не могу бити у супротности са планским документом, као ни осталим 

условима за пројектовање и прикључење издатим за тај објекат. 

– Идејни пројекат је скуп међусобно усаглашених пројеката којима се одређују: намена, 

положај, облик, капацитет, техничко-технолошке и функционалне карактеристике и 

изглед објекта и оквирно доказује испуњеност основних захтева за објекат. За објекте за 

које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се разрада планиране 

концепције објекта утврђене идејним решењем на основу ког су прибављени локацијски 

услови, а његова усклађеност са тим идејним решењем обавезна је само у погледу 

битних елемената на основу којих су ти локацијски услови, односно услови за 

пројектовање и прикључење утврђени (у зависности од врсте објекта, односно радова 

нпр: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, 
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приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на 

комуналну и другу инфраструктуру и сл.). Идејни пројекат може одступити од идејног 

решења и у погледу битних елемената који приказују или наводе податке неопходне за 

утврђивање локацијских услова, ако се измене врше приликом разраде техничке 

документације, као и ради усклађивања тог пројекта са условима за пројектовање и 

прикључење, с тим што та одступања не могу бити у супротности са планским 

документом, као ни са осталим условима за пројектовање и прикључење издатим за тај 

објекат. За објекте из члана 133. став 2. Закона, идејним пројектом врши се разрада 

концепције објекта утврђене генералним пројектом, односно локацијским условима. За 

линијске инфраструктурне објекте, поред претходно наведеног, идејним пројектом се 

врши избор оптималне трасе при конкретним условима и ограничењима, са свим 

пратећим објектима. Идејни пројекат се израђује за потребе израде студије оправданости 

из члана 114. Закона и подлеже ревизији (стручној контроли) пројекта, као и за потребе 

прибављања решења о одобрењу за извођење радова из члана 145. Закона. 

– Пројекат за извођење израђује се за потребе грађења објеката и извођења радова, ако је 

то прописано подзаконским актом којим се ближе уређује садржина техничке 

документације. Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се 

утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са 

опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за градњу 

објекта, инвестициона вредност објекта и услови одржавања објекта. Пројекат за 

извођење обавезно садржи и изјаву главног пројектанта и изјаве одговорних 

пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским 

условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и 

правилима струке. Пројекат за извођење се може израђивати и у фазама, у ком случају се 

радови изводe само за ону фазу за коју је пројекат за извођење потврђен у складу са 

ставом 3. овог члана. За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита 

од пожара прибавља сагласност на технички документ, пре издавања употребне дозволе 

прибавља се сагласност на пројекат за извођење. 

Свака израђена наведена врста техничке документације (Идејно решење, Идејни пројекат и 

Пројекат за извођење радова) треба да садржи следеће делове: 

1. Општа документација 

2. Текстуална документација 

3. Нумеричка документација 

4. Графичка документација 

Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у 

електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја. Техничка 

документација се израђује на српском језику. Техничка документација, када се израђује 

на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4. 

Делови техничке документације на листовима већег формата, савијају се и слажу на 

формат А4. Делови техничке документације везују се јемствеником и оверавају печатом 

предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају 

идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење и пројекта 

изведеног објекта. 
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5. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Подлоге за израду ове техничке документације, која се израђује у складу са важећим општим 

прописима и правилима струке, као и посебним везаним за предвиђене објекте, представљају: 

– Претходна студија оправданости са Генералним пројектом снабдевања водом насеља 

општине Горњи Милановац („Водо-инжењеринг“, Београд, 2010. године који обезбеђује 

Наручилац радова) 

– Расположива техничка документација постојећег система и пројектованих система за 

водоснабдевање, као и објеката у изградњи, које обезбеђује Наручилац радова 

– Техничке карактеристике и диспозиције постојећих објеката на терену и објеката у 

изградњи (уколико постоје) 

– Израђени одговарајући катастарско-топографски планови на основу геодетских мерења, 

који се наменски раде током израде документације, које обезбеђује Наручилац радова 

– Геотехнички елаборат, који се наменски ради током израде документације, који 

обезбеђује Наручилац радова 

 

Н А Р У Ч И Л А Ц 

                                                                                  ЈКП „Горњи Милановац“ 

 

 

 


