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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/2014, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, брoj 86/2015, Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 404 – 63/2015 и број 1.2.11/2015  и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 404 – 63/2015 и број 1.2.11/2015, 
припремљена је:  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну услуга техничког пројектовања ЈН број 1.2.11/2015 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 

4 
 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 
 

12 
 
 

V 

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

 
 

12 
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 
VII Образац понуде 23 
VIII Модел уговора 35 
IX Образац трошкова припреме понуде 47 
X Образац изјаве о независној понуди 48 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Општинска управа општине  Косјерић 
Адреса: …........................................Косјерић, ул. Олге Грбић број 10  
Интернет страница:.........................www.kosjeric.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.   
 
 3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.2.11/2015 су услуге, односно услуге техничког 
пројектовања, 71322200 - Услуге пројектовања цевовода.  
Набавка је обликована по партијама. Предмет набавке у овом поступку су Партија 10. 
Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације Школска башта – Кожара – 
прва фаза, са техничком контролом, Партија 17. Набавка услуге израде пројекта 
фекалне канализације у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом и 
Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у насељу Гајеви, са техничком 
контролом. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Радослав Џудовић 
Е - mail адреса (или број факса): urbanizam.kosjeric@gmail.com или 031/781-441.  
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.2.11/2015 су услуге, односно услуге техничког 
пројектовања, 71322200 - Услуге пројектовања цевовода.  
Набавка је обликована по партијама. Предмет набавке у овом поступку су Партија 10. 
Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације Школска башта – Кожара – 
прва фаза, са техничком контролом, Партија 17. Набавка услуге израде пројекта 
фекалне канализације у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом и 
Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у насељу Гајеви, са техничком 
контролом. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

Набавка услуге техничког пројектовања  
Партија 10 – Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације 

 Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком контролом 
 
 
 

 

 
 

 
ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК 

 

 
За израду: 
Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу I етапе атмосферске канализације   

Од сабирнога окна стамбене зграде у улици Јелене Леле Субић, до потока у насељу „Школска 
башта“ у Косјерићу 

 

  

На датој локацији пројектовати I етапу атмосферске канализације са пратећим објектима, за 
потребе општине Косјерић, као инвеститора. Потребно је обезбедити услове за евакуацију 
атмосферске воде са парцеле стамбене зграде  у улици Јелене Леле Субић, кроз део насеља 
„Школска башта“ ,  у Косјерићу.  
Инвеститор : Општина Косјерић 

Објекат : Атмосферска канализација ( I етапа )  
Траса: Од  постојећега сабирног окна, на катастарској парцели број 1233, у КО Варош 

Косјерић, пречником цеви Ø300, преко саобраћајнице (кп број 1232/29, у КО Варош 
Косјерић), између катастарских парцела број 1232/16 и 1232/17 и   катастарских 
парцела број 1232/15 и 1232/18, до окна на саобраћајници (кп број 1232/28, у КО 
Варош Косјерић).  
На излазу из окна треба повећати пречник цеви на  Ø400, цевовод провести између  
катастарских парцела број 1232/14 и 1232/19  и увести у постојећи сабирни поток. 

� Правни основ за израду Пројекта : 

• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, брoj 72 од 3. 
септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 – одлука 
УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - одлука УС, 
50 од 7. јуна 2013 - одлука УС98 од 8. новембра 2013 - одлука УС, 132 од 9. децембра 
2014.и 145/2014, од 29. децембра 2014.); 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник Републике Србије”, број 22/2015); 

• Правилник  о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката („Службени гласник Републике Србије”, 
број 23/2015); 

o Плански основ : 

• 
План генералне регулације града Косјерића («Службени лист општине Косјерић» број 
3/2012 од 24.априла 2012. године) 

o Остали основи за израду Пројекта : 

• ЈУС (службени лист СФРЈ број 45/93)  
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2.  Подаци о локацији: 

Место : Косјерић К.О.: Варош Косјерић 
      

Потес: Кат. парцела: Лист непокр. Кат. култ. и класа: Површина: Врста земљишта 
: 

Кнеза Милоша 1564/2 1129 Зем. под зградом 0.0496 Јавно грађев. 

Савчићева 1432/1 1127 
Земљ. под 
зградом 

Земљ. уз зграду 
0.3177 

Остало грађ. у 
држав.ј својини 

Јордана 
Ђукановића 

1232/28 1128 
Земљ. под 
зградом 

0.2625 
Остало грађ. у 
држав.ј својини 

Јордана 
Ђукановића 

1232/29 1128 
Земљ. под 
зградом 

0.1024 
Остало грађ. у 
држав.ј својини 

Јордана 
Ђукановића 

1232/14 1789 
Грађевинска 

парцела 
0.0473 

Остало грађ. у 
држав.ј својини 

Јордана 
Ђукановића 

1232/15 1896 
Грађевинска 

парцела 
0.0458 

Остало грађ. у 
држав.ј својини 

Јордана 
Ђукановића 

1232/16 1697 
Грађевинска 

парцела 
0.0501 

Остало грађ. у 
држав.ј својини 

Проте Драгољуба 
Поповића 

1233 1869 
Земљ. под 
зградом 

Земљ. уз  зграду 
0.2318 Градско грађев. 

 

 
3.  Подаци о објекту : 

1. Намена објекта: комунални,  инфраструктурни 
2. Категорија и класиф. број: Г; 222311; 

3. Број корисника : 1 

4. Ревизионо окно.: АБ комора оптималних димензија, са одговарајућом опремом за 
прикључење планиранога крака 

5. Главни вод:  ПВЦ  „коруговане“ цеви  
6. Коте (мнв): Према геодетској ситуацији 

 
4.  Обим и намена пројекта и техничка регулација : 

1.  Обухват : у оквиру катастарских парцела према опису трасе 
2.  Конфигурација : брдска и равничарска 
3.  Коте терена према ситуационом плану 
4.  Дужина трасе : 90 м (62+28 м) 
5.  Пречник цеви: Ø300 и Ø400 
6.  Подужни нагиб : најоптималнији према конфигурацији терена 
7.  Дубина копања : 0.8-1.2 м, према условима јавних предузећа и стању на терену 
8.  Ширина рова: ~ 0.8 м 
9.  Сливне решетке: стандардне, ливене 

• Светски стандарди за ову област грађења као и еколошких подобности истих 

У складу са :  
• захтевом Наручиоца пројекта. број ______ од ___________. године 
• понудом Извршиоца                                број ______ од ___________. године 

Намена површина према важећем плану 
: 

Становање средње густине 

Зона према важећем плану : I 
Постојећа инфраструктура : Непотпуно опремљена 
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10.  Ревизиона окна: стандардна,  DN Ø1000, са одговарајућим бројем прстенова  
11.  Поклопци за окна: улични 224 кг, дворишни 60 кг 
12.  Стандарди и нормативи : сви важећи стандарди и нормативи за ову врсту објеката 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Општи услови грађења објекта: 
1. Дозвољене намене објекта: Јавна атмосферска канализација  
2. Дозв. коефицијент изграђености: без значаја 
3. Дозв.  степен искоришћености: без значаја 

услови јавних предузећа:  
4. За објекте ЕЕС: ЈП ЕПС „Електросрбија”, погон Косјерић, улица Олге Грбић број 

3, Косјерић; 
5. За  објекте водовода: КЈП „Елан” у Косјерићу, улица Николе Тесле, број 1, Косјерић; 
6. За објекте канализације: КЈП „Елан” у Косјерићу, улица Николе Тесле, број 1, Косјерић; 
7. За објекте ТТ мреже: ЈП „Телеком Србија” ад, Дирекција за технику,  извршна 

јединица Ужице, погон у Косјерићу, улица Карађорђева, број 40, 
Косјерић;  

6. Посебни услови: 

 

Заштита државног премера: РГЗ СКН Косјерић, у складу са чл. 27. и 28. Закона о државном 
премеру и катастру ... („СГ РС» бр. 83/92, 12/96, 15/96 и 
25/2002)  

 Садржај пројекта : 

• У свему према Правилнику  о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 
Републике Србије”, број 23/2015); 

Напомена: 

У поступку израде Пројекта користити постојеће границе парцеле, уз које или по којима 
треба водити трасу уз пристанак власника парцела. 

За потребе израде  Пројекта, снимање геодетске подлога у апсолутном координатном 
систему обавеза  је Пројектанта/Наручиоца пројекта. 

Максимално избегавати нерационална захватања (као могуће проблеме у имовинско-
правним обазезама), како се не би смањила оптимална експедитивност у поступку пројектовања 
и извођења. 

Све остале податке и услове обезбедиће инвеститор. 

Објекат треба планирати као оптималан и извршити димензионисање на основу 
постојећих и планираних потреба. 

Напомена: Податке у пројектном задатку који недостају допунити на основу накнадних захтева 
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Партија 17. Набавка услуге израде пројекта фекалне канализације у Ул. 8. Новој у 

Митровићима, са техничком контролом 
 
 

 
 

ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК 
 

 
За израду: 
ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ  

   Везе канализације улица Осма нова и  Милеве Косовац, у Косјерићу 
 

  

 
 
 
 

На датој локацији пројектовати фекалну канализацију за потребе општине Косјерић, као 
инвеститора. Потребно је обезбедити услове за одвод фекалних вода за део насеља дуж 
планиране  нове саобраћајнице, (паралелне са улицом Милеве Косовац) и улив у  постојећe 
ревизионo окнo у улици  Косовскиј јунака, у Косјерићу. 
Инвеститор : Општина Косјерић 

Објекат : Фекална канализација  
Траса: Од  окна на катастарској парецли број 141/1, преко више катастарских 

парцела,  са одговарајућим бројем ревизионих окана на оптималној коти, до 
окна на углу у улици Косовских јунака; 

� Правни основ за израду Пројекта : 

• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, брoj 72 од 3. 
септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 – одлука 
УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - одлука УС, 
50 од 7. јуна 2013 - одлука УС98 од 8. новембра 2013 - одлука УС, 132 од 9. децембра 
2014.и 145/2014, од 29. децембра 2014.); 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник Републике Србије”, број 22/2015); 

• Правилник  о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката („Службени гласник Републике Србије”, 
број 23/2015); 

o Плански основ : 
• План генералне регулације града Косјерића («Службени лист општине Косјерић» број 

3/2012 од 24.априла 2012. године) 
o Остали основи за израду Пројекта : 

• ЈУС (службени лист СФРЈ број 45/93)  

• Светски стандарди за ову област грађења као и еколошких подобности истих 

У складу са :  
• захтевом Наручиоца пројекта. број ______ од ___________. године 
• понудом Извршиоца                                број ______ од ___________. године 
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2.  Подаци о локацији : 

Место : Косјерић КО : Варош Косјерић  
      
Потес: Кат. парц.: Лист неп.: Површина:  Кат. култура и 

класа: 
Врста земљишта : 

Гајеви  број 141/1 број 1143 0.0595 ха 
земљ. под 
објектом, 

земљ. уз објекат 

градско грађевинско 

Потес: Кат. парц.: Лист неп.: Површин
а:  

Кат. култура и 
класа: 

Врста земљишта : 

М. Косовац  број 140/1 број 1717 0.7120 ха 
Земљ. под 
објектом, 

земљ. уз објекат 

градско грађевинско 

М. Косовац  број 140/2 број 1582 0.0413 ха Ливада  IV класе градско грађевинско 
М. Косовац  број 147/1 број 74 1.5198 ха Ливада  IV класе градско грађевинско 
Стублар   број 213/1 број 1562 0.2774 ха Ливада   III класе градско грађевинско 
Стублар   број 215/3 број 1563 0.1382 ха Ливада  IV класе градско грађевинско 

М. Косовац  број 217/3 број 550 0.0057 ха 
Остало вештачки 

створено 
градско грађевинско 

  
Намена површина према важећем плану : саобраћајница у зони мале густине 

Зона према важећем плану : II 
Постојећа инфраструктура : неопремљена 

3. Обим и намена пројекта и техничка регулација : 

1. Намена  објекта  комунални,  инфраструктурни 
2. Дозвољене намене објекта : фекална канализација  
3. Категорија и класиф. број: Г; 222311; 
4. Обухват : у оквиру катастарских парцела према опису трасе 
5. Конфигурација : брдска и равничарска 
6. Коте терена према ситуационом плану 
7. Дужина трасе : 238,029 м 
8. Пречник цеви: Ø200 
9. Подужни нагиб : најоптималнији према конфигурацији терена 
10. Дубина копања : 0.8-1.2 м (према условима јавних предузећа и стању на терену) 
11. Ширина рова: ~ 0.8 м 
12. Ревизиона окна: стандардна,  DN Ø1000, са одговарајућим бројем прстенова  
13. Поклопци за окна: улични 224 кг, дворишни 60 кг 
14. Стандарди и нормативи : сви важећи стандарди и нормативи за ову врсту објеката 

4. Садржај пројекта : 

• У свему према Правилнику  о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 
Републике Србије”, број 23/2015); 

У поступку израде Пројекта користити постојеће границе парцеле, уз које или по којима 
треба водити трасу уз пристанак власника парцела. 

За потребе израде  Пројекта, снимање геодетске подлога у апсолутном координатном 
систему обавеза  је Пројектанта/Наручиоца пројекта. 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког 
пројектовања ЈН бр. 1.2.11/2015 

 9/ 48 

  

 

 
 

 

 
Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у насељу 

Гајеви, са техничком контролом 
 
 

 
ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК 

 

 
За израду: 
ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ КРАКА ВОДОВОДА  

  У насељу Гајеви, у Косјерићу 
 

  

 

Максимално избегавати нерационална захватања (као могуће проблеме у имовинско-
правним обазезама), како се не би смањила оптимална експедитивност у поступку пројектовања 
и извођења. 

Све остале податке и услове обезбедиће инвеститор. 

Објекат треба планирати као оптималан и извршити димензионисање на основу 
постојећих и планираних потреба. 

Напомена: Податке у пројектном задатку који недостају допунити на основу накнадних захтева 

На датој локацији пројектовати прикључни крак на градски водовод, за потребе општине 
Косјерић, као инвеститора. Потребно је обезбедити услове за водоснабдевање дела насеља 
Гајеви,  у Косјерићу, са изградњом ревизионог окна за прикључак.  
Инвеститор : Општина Косјерић 

Објекат : Јавни водовод (огранак)  
Траса: Од  планираног ревизионог окна, на катастарској парцели број 219/2, у КО Село 

Косјерић, према западу, дуж границе исте парцеле, до  катастарске парцеле број 
520, потом дуж границе катастарске парцеле број 519/1, до трупа саобраћајнице 
(катастарска парцела број 4246 и 4335), дуж које треба да буде проведена до 
катастарске парцеле број 578/1, у КО Село Косјерић, као крајњег потрошача..  

� Правни основ за израду Пројекта : 

• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, брoj 72 од 3. 
септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 – одлука 
УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - одлука УС, 
50 од 7. јуна 2013 - одлука УС98 од 8. новембра 2013 - одлука УС, 132 од 9. децембра 
2014.и 145/2014, од 29. децембра 2014.); 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник Републике Србије”, број 22/2015); 

• Правилник  о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката („Службени гласник Републике Србије”, 
број 23/2015); 

o Плански основ : 

• 
План генералне регулације града Косјерића («Службени лист општине Косјерић» број 
3/2012 од 24.априла 2012. године) 

o Остали основи за израду Пројекта : 

• ЈУС (службени лист СФРЈ број 45/93)  

• Светски стандарди за ову област грађења као и еколошких подобности истих 

У складу са :  
• захтевом Наручиоца пројекта. број ______ од ___________. године 
• понудом Извршиоца                                број ______ од ___________. године 
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2. Подаци о локацији : 

Место : Косјерић  К.О. : Село Косјерић  

      
Потес: Кат. парцела: Лист непокр: Површина: Кат. култ. и 

класа: 
Врста земљишта : 

Гајеви број 219/2 број 358 0.1100 ха ливада III класе пољопривредно 

Гајеви број 520 број 134 0.3733 ха ливада III класе пољопривредно 

Гајеви број 519/1 број 215 0.7840 ха ливада III класе пољопривредно 

Гајеви број 4246 број 219 0. 3626 ха земљиште под 
објектом - пут 

остало земљиште 

Гајеви број 4335 број 511 0.1992 ха вешт. створено остало земљиште 

Гајеви број 578/1 број 132 0.1162 ха ливада II класе пољопривредно 

 
3.  Подаци о објекту : 

7. Намена објекта: инфраструктурни, водопривредни 
8. Категорија и класиф. број: Г; 222311; 

9. Број корисника : 1 

10. Ревизионо окно.: АБ комора оптималних димензија, са одговарајућом опремом за 
прикључење планиранога крака 

11. Главни вод:  Ø100, полетиленски цевовод високе густине (ПЕХД) за одговарајући 
радни притисак, са потребним бројем извода за захтевани број 
прикључака. 

12. Коте (мнв): Према геодетској ситуацији 
 

 

Намена површина према важећем плану 
: 

саобраћајница у зони мале густине 

Зона према важећем плану : II 
Постојећа инфраструктура : неопремљена 

4. Обим и намена пројекта и техничка регулација : 

15. Обухват : у оквиру катастарских парцела према опису трасе 
16. Конфигурација : брдска и равничарска 
17. Коте терена према ситуационом плану 
18. Дужина трасе : 723,50 м 
19. Подужни нагиб : најоптималнији према конфигурацији терена 
20. Дубина копања : 0.8-1.2, према условима јавних предузећа и стању на терену 
21. Ширина рова: ~ 0.8 м 
22. Поклопци за окна: улични 224 кг, дворишни 60 кг 
23. Стандарди и нормативи : сви важећи стандарди и нормативи за ову врсту објеката 

5. Општи услови грађења објекта: 
8. Дозвољене намене објекта: јавни водовод  
9. Дозв. коефицијент изграђености: без значаја 
10. Дозв.  степен искоришћености: без значаја 

услови јавних предузећа:  
11. За објекте ЕЕС: ЈП ЕПС „Електросрбија”, погон Косјерић, улица Олге Грбић 

број 3, Косјерић; 
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Документација се ради у штампаној форми у по 3 примерка у аналогном и 
један примерак у дигиталном формату, који мора бити идентичан штампаним 
пројектима, сложени у једном фолдеру са адекватним фaјловима (wоrd, dwg, еxcel) по 
истом редоследу листова, цртежа и прилога као у штампаним пројектима. 
  

Пројектант је обавезан да учествује у прибављању услова јавних предузећа 
заједно са инвеститором. Све основе, подлоге, снимке, геодетско снимање терена, 
мерења, податке, анализе, елаборате за потребе прибављања одговарајућих услова 
обезбеђује о свом трошку пројектант, а инвеститор сноси само административне 
трошкове издавања коначних услова. 

 
Пројекти морају бити урађени у складу са важећим Законом и свим 

подзаконским актима – правилницима, који уређују ову област. 
 

     Обавезе пројектанта: 
  

• У току израдe пројеката, пројектант је дужан да сарађује са свим надлежним 
предузећима и установама од интереса за израду пројектног решења. 

• Геодетско снимање терена 
• Пројектант је дужан да прибави податке из катастра постојећих подземних 

инсталација.   
• Пројектант је дужан да достави оверен пројекат у три примерака и у дигиталном 

облику.  

12. За прикључак на водов. мрежу: КЈП „Елан” у Косјерићу, улица Николе Тесле, број 1, Косјерић; 
13. За објекте канал. мреже: КЈП „Елан” у Косјерићу, улица Николе Тесле, број 1, Косјерић; 
14. За објекте ТТ мреже: ЈП „Телеком Србија” ад, Дирекција за технику,  извршна 

јединица Ужице, погон у Косјерићу, улица Карађорђева, број 
40, Косјерић;  

6. Садржај пројекта : 

• У свему према Правилнику  о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 
Републике Србије”, број 23/2015); 

У поступку израде Пројекта користити постојеће границе парцеле, уз које или по којима 
треба водити трасу уз пристанак власника парцела. 

За потребе израде  Пројекта, снимање геодетске подлога у апсолутном координатном 
систему обавеза  је Пројектанта/Наручиоца пројекта. 

Максимално избегавати нерационална захватања (као могуће проблеме у имовинско-
правним обазезама), како се не би смањила оптимална експедитивност у поступку пројектовања 
и извођења. 

Све остале податке и услове обезбедиће инвеститор. 
Објекат треба планирати као оптималан и извршити димензионисање на основу 

постојећих и планираних потреба. 

Напомена: Податке у пројектном задатку који недостају допунити на основу накнадних захтева 
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• Техничка контрола техничке документације мора бити завршена у предвиђеном 
року, а пројектант је дужан да поступи по примедбама ревидента. 
 

 
                                                                                      

 
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 
 
 

 
V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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) 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 гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
5)        Право учешћа у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
услове из члана 126. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
 
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. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

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 – услуге техничког пројектовања, 
Партија 10. Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације Школска башта 
– Кожара – прва фаза, са техничком контролом, Партија 17. Набавка услуге израде 
пројекта фекалне канализације у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом 
и Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у насељу Гајеви, са техничком 
контролом, ЈН број 1.2.11/2015, испуњава све услове из члана 75. и 76. 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 гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине; 

5) Понуђач испуњава услове из члана 126. став 1. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС РС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014). 
 
 
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 – услуге техничког 
пројектовања, Партија 10. Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације 
Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком контролом, Партија 17. Набавка 
услуге израде пројекта фекалне канализације у Ул. 8. Новој у Митровићима, са 
техничком контролом и Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у насељу 
Гајеви, са техничком контролом, ЈН број 1.2.11/2015,  испуњава све услове из члана 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он 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) 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); 
4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине; 
5) да испуњава услове из члана 126. став 1. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС РС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014). 
 
 
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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VI 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 је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 

овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за 

њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако 

да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. Допуштено 

је електронско попуњавање образаца (на рачунару). 
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да 

образац овери печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац 

мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 

се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране 

овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача, 

изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона која мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана 

групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног 

члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача (изузев 

Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона, Изјаве о поштовању 

обавеза из члана 75. став 2. Закона и Изјаве о независној понуди које морају 

бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача). 

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није дужан да 

попуни, као ни да овери и потпише. Понуда се сачињава у писаном облику 

(обрасци се могу попуњавати и на рачунару), у једном примерку, у затвореној 

коверти и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена и оверена и 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за 

заступање). 

 

 Понуда мора да садржи: 
 

• Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве о испуњености услова из 
члана 75. и 76. Закона   

• Попуњен, потписан и печатиран Образац понуде; 
• Модел уговора – попуњен, потписан и печатиран од стране овлашћеног 

лица; 
• Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве о независној понуди; 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког 
пројектовања ЈН бр. 1.2.11/2015 

 17/ 48 

  

 

• Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2. Закона. 

  

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку 

услуге техничког пројектовања– НЕ ОТВАРАТИ".  

 

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. Понуде се достављају путем поште или лично радним даном од 07,00 -15,00 

часова, на адресу Наручиоца - Општинска управа општине Косјерић, ул. Олге Грбић 

бр. 10, 31260 Косјерић. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
08.01.2016. године до 11,00 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.  
Понуда 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. 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 08.01.2016. године у 12,00 часова, у 

просторијама Општинске управе општине Косјерић, сала број 5 у приземљу, уз 

присуство овлашћених представника понуђача. Поступак отварања понуда спроводи 

Комисија образована решењем Наручиоца. 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да 

доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања 

предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати 

активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др). 

3) Понуда са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 
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:  Општина Косјерић, ул. 
Олге Грбић број 10, 31260 Косјерић са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге техничког пројектовања – НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге техничког пројектовања – НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге техничког техничког пројектовања – НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге техничког пројектовања – НЕ 

ОТВАРАТИ".  
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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 (поглавље VI), 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 
(поглавље V) 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.  
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 из поглаваља IV одељак 3.). 
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. 1) до 
6) 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,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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 из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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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. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
пријема рачуна. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтеви у погледу рока извршења уговора 
 
Рок извршења услуге техничког пројектовања за сваку партију појединачно не може 
бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора. 
 
8.3. 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. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 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 укупна понуђена цена без 
пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија   
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Уз понуду није потребно достављање средстава финансијског обезбеђења. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Општина 
Косјерић, ул. Олге Грбић број 10, 31260 Косјерић; e-mail: ekologija@kosjeric.rs или 
факсом на број 031/781-441, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 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, ЈН бр. 1.2.11/2015. 
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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
15. 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.  
 
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како 
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
18. 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 за извршење услуге. 
 
19. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3.). 
  
20. 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail ekologija@kosjeric.rs , факсом на број.031/781-441 или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
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благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева  
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
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.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Партија 10. Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације Школска башта 

– Кожара – прва фаза 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услугe 
техничког пројектовања, Партија 10. Набавка услуге израде пројекта атмосферске 
канализације Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком контролом, JН 
1.2.11/2015 
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 
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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:  
Услуге услугe техничког пројектовања, Партија 10. Набавка услуге израде пројекта 
атмосферске канализације Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком 
контролом, ЈН 1.2.11/2015 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача у року од 45 
(четрдесетпет) дана од дана 
пријема рачуна којим је 
потврђен завршетак радова.  
Без аванса. 

 
Рок важења понуде 
 

______ дана од дана 
отварања понуда (не краћи од 
30 дана) 

 
 
Рок извршења услуге 

  
 _______ календарских дана 

од дана закључења уговора 
(не дужи од 30  календарских 
дана ) 
 

 
 

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. 
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   VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Партија 17. Набавка услуге израде пројекта фекалне канализације у Ул. 8. Новој у 

Митровићима 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услугe 
техничког пројектовања, Партија 17. Набавка услуге израде пројекта фекалне 
канализације у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом, JН 1.2.11/2015 
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 
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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:  
Услуге услугe техничког пројектовања, Партија 17. Набавка услуге израде пројекта 
фекалне канализације у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом, ЈН 
1.2.11/2015 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача у року од 45 
(четрдесетпет) дана од дана 
пријема рачуна којим је 
потврђен завршетак радова.  
Без аванса. 

 
Рок важења понуде 
 

______ дана од дана 
отварања понуда (не краћи од 
30 дана) 

 
 
Рок извршења услуге 

  
 _______ календарских дана 

од дана закључења уговора 
(не дужи од 30  календарских 
дана ) 
 

 
 

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. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у насељу Гајеви 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услугe 
техничког пројектовања, Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у 
насељу Гајеви, са техничком контролом, JН 1.2.11/2015 
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 
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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:  
Услуге услугe техничког пројектовања, Партија 18. Набавка услуге израде пројекта 
водовода у насељу Гајеви, са техничком контролом, ЈН 1.2.11/2015 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача у року од 45 
(четрдесетпет) дана од дана 
пријема рачуна којим је 
потврђен завршетак радова.  
Без аванса. 

 
Рок важења понуде 
 

______ дана од дана 
отварања понуда (не краћи од 
30 дана) 

 
 
Рок извршења услуге 

  
 _______ календарских дана 

од дана закључења уговора 
(не дужи од 30  календарских 
дана ) 
 

 
 

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. 
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Понуђач мора да у целини попуни модел уговора, овери печатом на свакој страници и 
потпише на последњој страници, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 
уговора.  
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да потпише уговор који ће бити 
идентичан моделу датом у наставку, осим делова који се уносе из обрасца понуде, 
делова који се односе на подизвођаче/ заједничку понуду у случајевима када је уговор 
додељен једном Понуђачу, као и евентуалних уочених техничких грешака. 
Заинтересована лица могу да изнесу све евентуалне примедбе и сугестије у вези 
понуђеног модела уговора у фази појашњења конкурсне докумнетације на начин 
описан у конкурсној документацији.  
Наручилац ће, ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце. 
 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

 

 

Република Србија  
Општина Косјерић 
 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60   

e-mail: predsednik@kosjeric.rs 

Број: 404-63/2015 
………….. 2015. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 

 
УГОВОР 

о услугама техничког пројектовања 
Партија 10. Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације 

 Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком контролом 
 

Закључен између: 
 
1.Општине Косјерић, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, 
текући рачун  840 – 111640 – 52, Управа за трезор, Телефон 031/781 – 460, Телефакс 
031 / 781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић Милијан Стојанић,  с једне 
стране, (у даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), 
 
 
Основ уговора:  
ЈН Број: 1.2.11/2015 и 404 – 63/2015 
Број и датум Одлуке о додели уговора: 404 – 63/2015  од   __.__.____. године. 
Понуда изабраног понуђача  број ______ од __. __. ____. године. 
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Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

• да је НАРУЧИЛАЦ у складу са одредбама Закона о јавним набавкама спровео 
поступак јавне набавке мале вредности за вршење услуга техничког 
пројектовања, са техничком контролом, ЈН бр. 1.2.11/2015, те да је позив за 
подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници НАРУЧИОЦА; 

• да је ИЗВРШИЛАЦ доставио понуду број ..... од .............. 2015. године и  
• да је НАРУЧИЛАЦ Одлуком о додели уговора број:404 – 63/2015 од  __.__.____. 

године, доделио ИЗВРШИОЦУ уговор о вршењу услуге техничког пројектовања 
са техничком контролом.   

 
Члан 2. 
  

Предмет овог уговора је вршење услуге техничкoг пројектовања атмосферске 
канализације  Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком контролом, а у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике 
Србије”, број 22/2015) и Правилника  о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени 
гласник Републике Србије”, број 23/2015). 
 

                    Члан 3. 
  

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за потребе НАРУЧИОЦА изврши услугу техничког 
пројектовања атмосферске канализације Школска башта – Кожара – прва фаза, са 
техничком контролом, у свему у складу са Конкурсном документацијом и понудом 
ИЗВРШИОЦА број ___________ од __________ године, која је заведена код 
НАРУЧИОЦА под бројем _______ од ___________ године, и која је саставни део овог 
уговора. 
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за потребе НАРУЧИОЦА техничку документацију изради 
у три аналогана и једном дигиталном примерку.  

 
Члан 4. 
  

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да услугу техничког пројектовања атмосферске 
канализације Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком контролом, изврши 
најкасније за ....... (....................................) календарских дана од дана обостраног 
закључења уговора између уговорних страна. 
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да обавезе по овом уговору реализује у року из става 1. 
овог члана, с пуном професионалном пажњом у складу са правилима струке и 
важећом законском регулативом за ову врсту услуга. 
 

Члан 5. 
 

Уговорена цена за вршење услуге из члана 2. овог уговора је фиксна и износи 
_____________ динара без ПДВ-а, односно  ________________ динара са ПДВ-ом  
динара, у свему према усвојеној Понуди ИЗВРШИОЦА број ____________ од 
______________ године. 
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Члан 6. 
  

НАРУЧИЛАЦ ће уговорену цену из члана 7. овог уговора платити ИЗВРШИОЦУ у року 
од 45 дана од дана испостављања фактуре ИЗВРШИОЦА. 
 
 

Члан 7. 
  

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да изврши плаћање уговорене цене из члана 7. овог уговора 
ИЗВРШИОЦУ само уколико ИЗВРШИЛАЦ пружа услуге на начин и под условима 
дефинисаним у Конкурсној документацији, Понуди и одредбама овог уговора. 
Ако услуге које ИЗВРШИЛАЦ пружа НАРУЧИОЦУ нису у складу са Понудом и 
одредбама овог уговора, ИЗВРШИЛАЦ ће одговарати НАРУЧИОЦУ за недостатке свог 
испуњења, односно неиспуњења, у складу са одредбама овог уговора, Закона о 
облигационим односима и другим прописима којим је регулисана предметна материја. 
 

 
Члан 8. 
 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ИЗВРШИОЦУ пружа помоћ у погледу давања потребних 
и захтеваних услова за израду пројкета. 

 
Члан 10. 

   
Уколико се у току извршења услуге промене околности без кривице НАРУЧИОЦА и 
ИЗВРШИОЦА, због којих би за ИЗВРШИОЦА било неодговорно или немогуће да пружи 
комплетну услугу у складу са овим уговором, ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да одмах, без 
одлагања, о томе обавести НАРУЧИОЦА. 
 
У случају настанка таквих околности: 

 
Уколико пружање одређених услуга мора да се обустави, рок за њихово 
пружање продужава се све до њиховог престанка, 

 
Ако је потребно да се динамика пружања услуге успори, рок за њихов 
завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности. 

 
НАРУЧИЛАЦ у писменој форми прихвата или одбија писмени захтев ИЗВРШИОЦА за 
продужење уговореног рока извршења услуге, односно динамике пружања услуге, под 
условима уговореним овим уговором. 
 

Члан 11. 
  

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до 
неовлашћене употребе података о чињеницама које је сазнао од НАРУЧИОЦА или 
током извршења уговорене услуге. 

 

Члан 12. 
  

НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај уговор уколико је над 
ИЗВРШИОЦЕМ покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног 
поравнања или ако ИЗВРШИЛАЦ пренесе или уступи овај уговор, без сагласности 
НАРУЧИОЦА у писаној форми, или ако је ИЗВРШИЛАЦ: 

• пропустио да започне извршење уговорeне услуге или задржава напредовање 
извршења уговорене услуге, након истека рока од два (2) дана од дана 
добијања писаног упозорења НАРУЧИОЦА;  
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• упркос претходним упозорењима НАРУЧИОЦА у писаној форми, пропустио да 
спроводи извршење уговорене услуге у складу са одредбама овог уговора или 
стално и свесно занемарује да извршава своје обавезе;  

• пропустио да у разумном року не поступи по налогу НАРУЧИОЦА и/или стручног 
тима НАРУЧИОЦА да отклони уочени недостатак што утиче на правилно 
извршење уговорене услуге и рока извршења;  

• без сагласности НАРУЧИОЦА дао у подизвршење неки део уговора; 
 

Члан 13. 
  

НАРУЧИЛАЦ је дужан да обавести ИЗВРШИОЦА о својој намери да раскине уговор у 
писаној форми са отказним роком од 15 дана, а из разлога предвиђених овим 
уговором, техничком документацијом, Законом о облигационим односима и другим 
прописима којим је регулисана предметна материја. 

 
Обавештење НАРУЧИОЦА о раскиду уговора садржи датум са којим се уговор 
раскида, након којег је ИЗВРШИЛАЦ дужан да прекине вршење услуга које су предмет 
овог уговора. 

Члан 14. 
  

ИЗВРШИЛАЦ има право да раскине уговор са отказним роком од 15 дана у случају да 
НАРУЧИЛАЦ касни са извршењем својих уговорених обавеза, односно исплатом 
испостављеног рачуна дуже од 30 дана од истека последњег дана уговореног рока за 
исплату. 
 

Члан 15. 
 
ИЗВРШИЛАЦ је дужан да стално сарађује са НАРУЧИОЦЕМ и да га за све време 
извршавања уговорене услуге обавештава о свим чињеницама од значаја за 
реализацију посла, а посебно је дужан да га упозори на недостатке, неправилности и 
нетачност добијених података које запази поступајући по правилима струке. 

 
Члан 16. 
  

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 
споразумно преко својих овлашћених представника. 
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин 
дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 
 

Члан 17. 
  

За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и других прописа којима је регулисана предметна материја. 

 
Члан 18. 
  

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 
свака уговорна страна. 
 
 

ЗА ИЗВРШИОЦА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 
  ПРЕДСЕДНИК 
   Милијан Стојанић 
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Понуђач мора да у целини попуни модел уговора, овери печатом на свакој страници и 
потпише на последњој страници, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 
уговора.  
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да потпише уговор који ће бити 
идентичан моделу датом у наставку, осим делова који се уносе из обрасца понуде, 
делова који се односе на подизвођаче/ заједничку понуду у случајевима када је уговор 
додељен једном Понуђачу, као и евентуалних уочених техничких грешака. 
Заинтересована лица могу да изнесу све евентуалне примедбе и сугестије у вези 
понуђеног модела уговора у фази појашњења конкурсне докумнетације на начин 
описан у конкурсној документацији.  
Наручилац ће, ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце. 
 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

 

 

Република Србија  
Општина Косјерић 
 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60   

e-mail: predsednik@kosjeric.rs 

Број: 404-63/2015 
………….. 2015. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 

 
УГОВОР 

о услугама техничког пројектовања 
Партија 17. Набавка услуге израде пројекта фекалне канализације у Ул. 8. Новој у 

Митровићима, са техничком контролом 
 

Закључен између: 
 
1.Општине Косјерић, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, 
текући рачун  840 – 111640 – 52, Управа за трезор, Телефон 031/781 – 460, Телефакс 
031 / 781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић Милијан Стојанић,  с једне 
стране, (у даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), 
 
 
Основ уговора:  
ЈН Број: 1.2.11/2015 и 404 – 63/2015 
Број и датум Одлуке о додели уговора: 404 – 63/2015  од   __.__.____. године. 
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Понуда изабраног понуђача  број ______ од __. __. ____. године. 
 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

• да је НАРУЧИЛАЦ у складу са одредбама Закона о јавним набавкама спровео 
поступак јавне набавке мале вредности за вршење услуга техничког 
пројектовања, са техничком контролом, ЈН бр. 1.2.11/2015, те да је позив за 
подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници НАРУЧИОЦА; 

• да је ИЗВРШИЛАЦ доставио понуду број ..... од .............. 2015. године и  
• да је НАРУЧИЛАЦ Одлуком о додели уговора број:404 – 63/2015 од  __.__.____. 

године, доделио ИЗВРШИОЦУ уговор о вршењу услуге техничког пројектовања, 
са техничком контролом.   

 
Члан 2. 
  

Предмет овог уговора је вршење услуге техничкoг пројектовања фекалне канализације 
у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом, а у складу са одредбама 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије”, број 
22/2015) и Правилника  о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 
Републике Србије”, број 23/2015). 
 

                    Члан 3. 
  

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за потребе НАРУЧИОЦА изврши услугу техничког 
пројектовања фекалне канализације у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком 
контролом, у свему у складу са Конкурсном документацијом и понудом ИЗВРШИОЦА 
број ___________ од __________ године, која је заведена код НАРУЧИОЦА под бројем 
_______ од ___________ године, и која је саставни део овог уговора. 
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за потребе НАРУЧИОЦА техничку документацију изради 
у три аналогана и једном дигиталном примерку.  

 
Члан 4. 
  

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да услугу техничког пројектовања фекалне канализације у 
Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом, изврши најкасније за ....... 
(....................................) календарских дана од дана обостраног закључења уговора 
између уговорних страна. 
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да обавезе по овом уговору реализује у року из става 1. 
овог члана, с пуном професионалном пажњом у складу са правилима струке и 
важећом законском регулативом за ову врсту услуга. 
 

Члан 5. 
 

Уговорена цена за вршење услуге из члана 2. овог уговора је фиксна и износи 
_____________ динара без ПДВ-а, односно  ________________ динара са ПДВ-ом  
динара, у свему према усвојеној Понуди ИЗВРШИОЦА број ____________ од 
______________ године. 
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Члан 6. 
  

НАРУЧИЛАЦ ће уговорену цену из члана 7. овог уговора платити ИЗВРШИОЦУ у року 
од 45 дана од дана испостављања фактуре ИЗВРШИОЦА. 
 
 

Члан 7. 
  

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да изврши плаћање уговорене цене из члана 7. овог уговора 
ИЗВРШИОЦУ само уколико ИЗВРШИЛАЦ пружа услуге на начин и под условима 
дефинисаним у Конкурсној документацији, Понуди и одредбама овог уговора. 
Ако услуге које ИЗВРШИЛАЦ пружа НАРУЧИОЦУ нису у складу са Понудом и 
одредбама овог уговора, ИЗВРШИЛАЦ ће одговарати НАРУЧИОЦУ за недостатке свог 
испуњења, односно неиспуњења, у складу са одредбама овог уговора, Закона о 
облигационим односима и другим прописима којим је регулисана предметна материја. 
 

 
Члан 8. 
 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ИЗВРШИОЦУ пружа помоћ у погледу давања потребних 
и захтеваних услова за израду пројкета. 

 
Члан 10. 

   
Уколико се у току извршења услуге промене околности без кривице НАРУЧИОЦА и 
ИЗВРШИОЦА, због којих би за ИЗВРШИОЦА било неодговорно или немогуће да пружи 
комплетну услугу у складу са овим уговором, ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да одмах, без 
одлагања, о томе обавести НАРУЧИОЦА. 
 
У случају настанка таквих околности: 

 
Уколико пружање одређених услуга мора да се обустави, рок за њихово 
пружање продужава се све до њиховог престанка, 

 
Ако је потребно да се динамика пружања услуге успори, рок за њихов 
завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности. 

 
НАРУЧИЛАЦ у писменој форми прихвата или одбија писмени захтев ИЗВРШИОЦА за 
продужење уговореног рока извршења услуге, односно динамике пружања услуге, под 
условима уговореним овим уговором. 
 

Члан 11. 
  

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до 
неовлашћене употребе података о чињеницама које је сазнао од НАРУЧИОЦА или 
током извршења уговорене услуге. 

 

Члан 12. 
  

НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај уговор уколико је над 
ИЗВРШИОЦЕМ покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног 
поравнања или ако ИЗВРШИЛАЦ пренесе или уступи овај уговор, без сагласности 
НАРУЧИОЦА у писаној форми, или ако је ИЗВРШИЛАЦ: 
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• пропустио да започне извршење уговорeне услуге или задржава напредовање 
извршења уговорене услуге, након истека рока од два (2) дана од дана 
добијања писаног упозорења НАРУЧИОЦА;  

• упркос претходним упозорењима НАРУЧИОЦА у писаној форми, пропустио да 
спроводи извршење уговорене услуге у складу са одредбама овог уговора или 
стално и свесно занемарује да извршава своје обавезе;  

• пропустио да у разумном року не поступи по налогу НАРУЧИОЦА и/или стручног 
тима НАРУЧИОЦА да отклони уочени недостатак што утиче на правилно 
извршење уговорене услуге и рока извршења;  

• без сагласности НАРУЧИОЦА дао у подизвршење неки део уговора; 

 
Члан 13. 
  

НАРУЧИЛАЦ је дужан да обавести ИЗВРШИОЦА о својој намери да раскине уговор у 
писаној форми са отказним роком од 15 дана, а из разлога предвиђених овим 
уговором, техничком документацијом, Законом о облигационим односима и другим 
прописима којим је регулисана предметна материја. 

 
Обавештење НАРУЧИОЦА о раскиду уговора садржи датум са којим се уговор 
раскида, након којег је ИЗВРШИЛАЦ дужан да прекине вршење услуга које су предмет 
овог уговора. 

Члан 14. 
  

ИЗВРШИЛАЦ има право да раскине уговор са отказним роком од 15 дана у случају да 
НАРУЧИЛАЦ касни са извршењем својих уговорених обавеза, односно исплатом 
испостављеног рачуна дуже од 30 дана од истека последњег дана уговореног рока за 
исплату. 
 

Члан 15. 
 
ИЗВРШИЛАЦ је дужан да стално сарађује са НАРУЧИОЦЕМ и да га за све време 
извршавања уговорене услуге обавештава о свим чињеницама од значаја за 
реализацију посла, а посебно је дужан да га упозори на недостатке, неправилности и 
нетачност добијених података које запази поступајући по правилима струке. 

 
Члан 16. 
  

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 
споразумно преко својих овлашћених представника. 
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин 
дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 
 

Члан 17. 
  

За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и других прописа којима је регулисана предметна материја. 
 

Члан 18. 
  

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 
свака уговорна страна. 
 

ЗА ИЗВРШИОЦА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 
  ПРЕДСЕДНИК 
   Милијан Стојанић 
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Понуђач мора да у целини попуни модел уговора, овери печатом на свакој страници и 
потпише на последњој страници, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 
уговора.  
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да потпише уговор који ће бити 
идентичан моделу датом у наставку, осим делова који се уносе из обрасца понуде, 
делова који се односе на подизвођаче/ заједничку понуду у случајевима када је уговор 
додељен једном Понуђачу, као и евентуалних уочених техничких грешака. 
Заинтересована лица могу да изнесу све евентуалне примедбе и сугестије у вези 
понуђеног модела уговора у фази појашњења конкурсне докумнетације на начин 
описан у конкурсној документацији.  
Наручилац ће, ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце. 
 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

 

 

Република Србија  
Општина Косјерић 
 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60   

e-mail: predsednik@kosjeric.rs 

Број: 404-63/2015 
………….. 2015. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 

УГОВОР 
о услугама техничког пројектовања 

Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода у насељу Гајеви, 
са техничком контролом 

 
Закључен између: 

 
1.Општине Косјерић, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, 
текући рачун  840 – 111640 – 52, Управа за трезор, Телефон 031/781 – 460, Телефакс 
031 / 781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић Милијан Стојанић,  с једне 
стране, (у даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), 
 
 
Основ уговора:  
ЈН Број: 1.2.11/2015 и 404 – 63/2015 
Број и датум Одлуке о додели уговора: 404 – 63/2015  од   __.__.____. године. 
Понуда изабраног понуђача  број ______ од __. __. ____. године. 
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Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

• да је НАРУЧИЛАЦ у складу са одредбама Закона о јавним набавкама спровео 
поступак јавне набавке мале вредности за вршење услуга техничког 
пројектовања, са техничком контролом, ЈН бр. 1.2.11/2015, те да је позив за 
подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници НАРУЧИОЦА; 

• да је ИЗВРШИЛАЦ доставио понуду број ..... од .............. 2015. године и  
• да је НАРУЧИЛАЦ Одлуком о додели уговора број:404 – 63/2015 од  __.__.____. 

године, доделио ИЗВРШИОЦУ уговор о вршењу услуге техничког пројектовања 
са техничком контролом.   

 
Члан 2. 
  

Предмет овог уговора је вршење услуге техничкoг пројектовања водовода у насељу 
Гајеви, са техничком контролом, а у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Службени гласник Републике Србије”, број 22/2015) и Правилника  о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката („Службени гласник Републике Србије”, број 23/2015). 
 

                    Члан 3. 
  

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за потребе НАРУЧИОЦА изврши услугу техничког 
пројектовања водовода у насељу Гајеви, са техничком контролом, у свему у складу са 
Конкурсном документацијом и понудом ИЗВРШИОЦА број ___________ од __________ 
године, која је заведена код НАРУЧИОЦА под бројем _______ од ___________ године, 
и која је саставни део овог уговора. 
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за потребе НАРУЧИОЦА техничку документацију изради 
у три аналогана и једном дигиталном примерку.  

 
Члан 4. 
  

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да услугу техничког пројектовања водовода у насељу 
Гајеви, изврши најкасније за ....... (....................................) календарских дана од дана 
обостраног закључења уговора између уговорних страна. 
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да обавезе по овом уговору реализује у року из става 1. 
овог члана, с пуном професионалном пажњом у складу са правилима струке и 
важећом законском регулативом за ову врсту услуга. 
 

Члан 5. 
 

Уговорена цена за вршење услуге из члана 2. овог уговора је фиксна и износи 
_____________ динара без ПДВ-а, односно  ________________ динара са ПДВ-ом  
динара, у свему према усвојеној Понуди ИЗВРШИОЦА број ____________ од 
______________ године. 
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Члан 6. 
  

НАРУЧИЛАЦ ће уговорену цену из члана 7. овог уговора платити ИЗВРШИОЦУ у року 
од 45 дана од дана испостављања фактуре ИЗВРШИОЦА. 
 
 

Члан 7. 
  

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да изврши плаћање уговорене цене из члана 7. овог уговора 
ИЗВРШИОЦУ само уколико ИЗВРШИЛАЦ пружа услуге на начин и под условима 
дефинисаним у Конкурсној документацији, Понуди и одредбама овог уговора. 
Ако услуге које ИЗВРШИЛАЦ пружа НАРУЧИОЦУ нису у складу са Понудом и 
одредбама овог уговора, ИЗВРШИЛАЦ ће одговарати НАРУЧИОЦУ за недостатке свог 
испуњења, односно неиспуњења, у складу са одредбама овог уговора, Закона о 
облигационим односима и другим прописима којим је регулисана предметна материја. 
 

 
Члан 8. 
 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ИЗВРШИОЦУ пружа помоћ у погледу давања потребних 
и захтеваних услова за израду пројкета. 

 
Члан 10. 

   
Уколико се у току извршења услуге промене околности без кривице НАРУЧИОЦА и 
ИЗВРШИОЦА, због којих би за ИЗВРШИОЦА било неодговорно или немогуће да пружи 
комплетну услугу у складу са овим уговором, ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да одмах, без 
одлагања, о томе обавести НАРУЧИОЦА. 
 
У случају настанка таквих околности: 

 
Уколико пружање одређених услуга мора да се обустави, рок за њихово 
пружање продужава се све до њиховог престанка, 

 
Ако је потребно да се динамика пружања услуге успори, рок за њихов 
завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности. 

 
НАРУЧИЛАЦ у писменој форми прихвата или одбија писмени захтев ИЗВРШИОЦА за 
продужење уговореног рока извршења услуге, односно динамике пружања услуге, под 
условима уговореним овим уговором. 
 

Члан 11. 
  

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до 
неовлашћене употребе података о чињеницама које је сазнао од НАРУЧИОЦА или 
током извршења уговорене услуге. 

 

Члан 12. 
  

НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај уговор уколико је над 
ИЗВРШИОЦЕМ покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног 
поравнања или ако ИЗВРШИЛАЦ пренесе или уступи овај уговор, без сагласности 
НАРУЧИОЦА у писаној форми, или ако је ИЗВРШИЛАЦ: 

• пропустио да започне извршење уговорeне услуге или задржава напредовање 
извршења уговорене услуге, након истека рока од два (2) дана од дана 
добијања писаног упозорења НАРУЧИОЦА;  
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• упркос претходним упозорењима НАРУЧИОЦА у писаној форми, пропустио да 
спроводи извршење уговорене услуге у складу са одредбама овог уговора или 
стално и свесно занемарује да извршава своје обавезе;  

• пропустио да у разумном року не поступи по налогу НАРУЧИОЦА и/или стручног 
тима НАРУЧИОЦА да отклони уочени недостатак што утиче на правилно 
извршење уговорене услуге и рока извршења;  

• без сагласности НАРУЧИОЦА дао у подизвршење неки део уговора; 
 

Члан 13. 
  

НАРУЧИЛАЦ је дужан да обавести ИЗВРШИОЦА о својој намери да раскине уговор у 
писаној форми са отказним роком од 15 дана, а из разлога предвиђених овим 
уговором, техничком документацијом, Законом о облигационим односима и другим 
прописима којим је регулисана предметна материја. 

 
Обавештење НАРУЧИОЦА о раскиду уговора садржи датум са којим се уговор 
раскида, након којег је ИЗВРШИЛАЦ дужан да прекине вршење услуга које су предмет 
овог уговора. 

Члан 14. 
  

ИЗВРШИЛАЦ има право да раскине уговор са отказним роком од 15 дана у случају да 
НАРУЧИЛАЦ касни са извршењем својих уговорених обавеза, односно исплатом 
испостављеног рачуна дуже од 30 дана од истека последњег дана уговореног рока за 
исплату. 
 

Члан 15. 
 
ИЗВРШИЛАЦ је дужан да стално сарађује са НАРУЧИОЦЕМ и да га за све време 
извршавања уговорене услуге обавештава о свим чињеницама од значаја за 
реализацију посла, а посебно је дужан да га упозори на недостатке, неправилности и 
нетачност добијених података које запази поступајући по правилима струке. 

 
Члан 16. 
  

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 
споразумно преко својих овлашћених представника. 
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин 
дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 
 

Члан 17. 
  

За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и других прописа којима је регулисана предметна материја. 

 
Члан 18. 
  

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 
свака уговорна страна. 
 

ЗА ИЗВРШИОЦА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 
  ПРЕДСЕДНИК 
   Милијан Стојанић 

 
 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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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 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 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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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 – Услуге техничког пројектовања, са техничком 
контролом, JН 1.2.11/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

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


