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 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

  Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци, 32210 Мрчајевци 

  www.jkp.moravac.rs    

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке: 

  Поступак јавне набавке услуга  7-1.2.3/2014. – набавка услуга, спровешће се у поступку 

јавне набавке мале вредности. 

1.3. Предмет јавне набавке: 
   Предмет јавне набавке је набавка услуга – израда  елабората о одређивању зона   

санитарне заштите  изворишта  „Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи“ у Кукићима 
 

 

1.4. Контакт: 

Лукић Михаило    -   тел/фах: 032/ 800- 196 

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда: 

  Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, 

достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Јавно комунално 

предузеће ''Моравац'' Мрчајевци, 32210 Мрчајевци, са обавезном назнаком на лицу коверте: 

„Не отварати - Набавка услуга број 7-1.2.3/2014“ поштом, или лично преко писарнице 

наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 

понуђача, као и име особе за контакт и е-адресу. 

  Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење 

понуда је 16.12. 2014. године до 12,00 часова.  

  Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде 

примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. 

 1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину 

подношења пуномоћја: 

  Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП 

''Моравац'' у Мрчајевцима. 

  Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 16.12.2014.  године у 13,00 часова   

  Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва 

заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење 

које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда 

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

  Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 3 (три) 

дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) 

дана од дана њеног доношења. 



- 4 - 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 
  Опис предмета набавке: набавка услуга – израда елабората о одређивању зона 

санитарне заштите изворишта „Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи“ у Кукићима 

  
  Назив и ознака из општег речника набавки: 73000000 – израда елабората о 

одређивању зоне санитарне заштите  изворишта  „Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи'' 
Кукићима 

 

Општи пројкетни задатак и садржина елабората зоне санитарне зађтите је детаљно разрађен 

на страни бр.23 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 4.1а. Обавезни услови: 

  У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/12), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

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

  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; 

  3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

  4.) 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. 

4.1.б. Додатни услови :  

              1. Понуђач мора да располаже са следећим кадровским капацитетом. 

1а. 

- да има најмање  1  ( једног)  дипломираног инжењера  геологије – смер хидрогеологија  ( 

одговорни пројктант) са лиценцом  392  са пуним радним временом 

- да има  1 ( једног) дипломираног  инжињера грађевине – хидротехничког смера  (одговорни 

пројектант)  са лиценцом 314,  са пуним радним временом  

1б. Да понуђач  има лица из тачке 1. у радном односу на одређено или неодређено време у 

тенутку поднођења понуде. 

1б. Понуђач  мора да приложи референтну листу  за израђене елаборате o одређивању зоне 

санитарне заштите изворишта за јавно снабдевање водом   за најмање  два насеља за задњих 

пет и година.( тј. 2009. 2010. 2011. 2012 и 2013. годину) 



- 5 - 

 

У оквиру референтне листе  наводи се тачан назив техничке  документације, датум израде 

пројекта , као и назив и адресу  Инвеститора  са именом и презименом  одговорног лица и 

контакт телефоном као и решење донето од стране министра надлежног за послове здравља. 

 4.2.  Доказивање испуњености услова: 

  У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/12), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 

1. тачка 1) до 4.) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу. 

Што се тиче додатних  услова , они се доказују на следећи начин. 

 - Одговарајући  обрасци  фонда ПИО 

- фотокопија радне књижице, односно уговора о раду или уговра о делу  

- фотокопија  личне лиценце и доказ о продужењу  за 2014  годину  
 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 

  Понуда мора да буде састављена на српском језику, ћириличким писмом. 

 5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

  Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана 

необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

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

саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце 

односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

  Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у 

целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

  Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата. 

  Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 

коверти на адресу наручиоца – Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци, 32210 

Мрчајевци, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Набавка услуга, број 

набавке 7-1.2.3/2014“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте 

обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за 

контакт и е-адресу. 

  Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања 

поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је 

неблаговремена. 

  Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека 

рока одређеног у позиву и конкурсној документацији. 
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  Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. 

  Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све техничке спецификације и услове из конкурсне документације  

  Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца 

или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

  

 Наручилац ће понуду одбити ако: 
 

  1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће (попуњена, потписана и 
оверена Изјава о испуњености обавезних услова); 
  2.) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана; 
  3.) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити 
образац понуде и друге тражене обрасце); 
  4.) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди. 
                5) ако понуђач не испуњава додатне услове односно не пружи доказ за њих 

 5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више 

партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне 

набавке обликован по партијама:   

  Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).  

 5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама: 

  Понуда са варијантама није допуштена. 

 5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде: 

  Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

  Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

  Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом 

понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 

линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 

  Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, 

означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде за 

јавну набавку – услуга број 7-1.2.3/2014 – НЕ ОТВАРАТИ. 

  Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 

 5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује 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. 
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 5.7. Понуда са подизвођачем: 

 

   Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

   Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1) д 4) Закона о јавним набавкама. 

  

5.8. Заједничка понуда: 

 

  Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

  Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама, док се додатни услови  испуњавају заједно . 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

  1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

  2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

  3.) понуђачу који ће издати рачун; 

  4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

  5.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

 5.9. Захтеви у погледу услова плаћања: 

 

  Плаћање ће се извршити авансно 100% уговорене цене, у року од 8 (осам) дана од дана 

закључења уговора а на основу авансног рачуна понуђача. Понуђач коме је додељен уговор, 

дужан је да након закључења уговора уз исти достави Наручиоцу и средства финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања у виду банкарске гаранције издате на целокупан 

износ аванса са зарачунатим порезом на додату вредност и са роком важења до правдања 

примљеног аванса.  Аванс се сматра оправданим тек када надлежно Министарство да потребну 

сагласност на доставњен им елаборат из предмета јавне набавке мале вредности бр. 7-

1.2.3/2014. 

 

 5.10. Рок важења понуде: 

  Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуде.  

 

 5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

  Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност и мора бити 

фиксна. 
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 5.12. Заштита података: 

  Наручилац је дужан да: 

 чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди; 

 одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

 чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

  Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца: 

  Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште на 

moravac.jkp@open.telekom.rs  или факса 032/800-196) на адресу наручиоца – ЈКП ''Моравац'' 

Мрчајевци, 32210 Мрчајевци  са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – 

Набавка услуга број 7-1.2.3/2014“, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде.  

  Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.  

 5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 

  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, 

односно његових подизвођача. 

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

  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. 

 5.15. Негативне референце: 

  Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

  Доказ може бити: 

  1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 

  2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

  3.) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

  4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

   5.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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  6.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

  Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу. 

  Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних 

обавеза. 

  Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза је једна сопствена, соло меница 

која се може попунити на износ од 15% од понуђене цене са ПДВ-ом. 
  Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично 
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
располагање финансијским средствима.  

  Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива 

на први позив и без права на приговор.   
  У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије 
донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године. 

  Стога је потребно да Понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код 

пословне банке где има отворен рачун. 

 5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:     

  Одлука о додели уговора о јавној набавци радова број 7-1.2.3/2014, донеће се 

применом критеријума „најнижа понуђена цена “.  

Наручилац ће пре доношења одлуке  о додели уговoра  затражити од понуђача  чија је понуда 

оцењена као најповољнија  да достави оверене копије свих доказа о испуњености услова из 

закона . 

 Уколико понуђач у остављеном року  не достави  тражене доказе наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

  5.17. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача: 

  Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  

  Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, 

број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016, сврха 

уплате: Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати 

таксу у износу од 40.000,00 динара.  

   Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда 

без обзира на начин достављања. 

  После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 
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   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 захтева из члана 149. став 3. Закона о 

јавним набавкама, 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. 

  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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

 5.18. Обавештење о року за закључење уговора: 

  Уговор ће бити закључен најкасније у року од 3 (три) дана од дана истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
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6. ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Образац 1  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА  

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

РАЧУН  

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор   

ОСОБА ЗА КОНТАКТ   

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС   

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)  

 

 
 
 

___________________          П О Н У Ђ А Ч  
    Место и датум        
                                     ___________________________ 
                                    Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
                М.П.                  __________________________ 
                                           Потпис овлашћеног лица  
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Образац 2  
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 
  Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду 

за јавну набавку услуга број 7-1.2.3/2014, израда елабората о одређивању зона санитарне заштите  

изворишта ''Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи'' Кукићима 

 

____________________________________________________________________ 

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

у име и за рачун понуђача. 

 

_________________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

 

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора 

                                                      (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача) 

 

                                                                      _____________________________ 

 

                             М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора 

 

                                                                       ______________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, 

односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је 

неприменљив. 
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Образац 3 

  
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

   

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 

Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА ВРСТА ДОБАРА  
КОЈУ НУДИ 

% УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

1 

 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 

  

3 

 
 
 
 

  

  

 Датум: ___________                                       Име и презиме овлашћеног лица  

                                                       

                                                                          _____________________________ 

 

                                                                                Потпис овлашћеног лица 

 

                                                          М.П.        ______________________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 



- 14 - 

 

 

 

 

 
 
Образац 4 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

ПИБ 
 

РАЧУН 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС  
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 
 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА. 
 
 

___________________      
    Место и датум                                ___________________________ 
                                 Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
              М.П.               __________________________ 
                                       Потпис овлашћеног лица  
 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац 5 

 

 
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
  Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку услуга  бр. 404-6 /2014-
01 – израда елабората о одређивању зоне санитарне заштите  изворишта „Гушевац“ у 
Мрчајевцима  и  „Кукићи'' Кукићима 
 
   Овлашћујемо члана Групе __________________________________________________ да 
у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем. 
 
 

Пун назив и 
седиште члана 

групе 

Врста радова 
коју нуди 

Учешће члана 
групе у понуди 

(%) 

Потпис одговорног 
лица и печат члана 

групе 

Овлашћени члан 

 
 
 
 
 

  
________________ 
 
                       м.п. 

Члан групе 

 
 
 
 
 

  
______________ 
 
                       м.п. 

Члан групe 

 
 
 
 
 

  
______________ 
 
                       м.п. 

 

 ___________________      
            Место и датум                                 ___________________________ 
                                   Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
                М.П.               __________________________ 
                                         Потпис овлашћеног лица  
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 

 

 

 

 

 
Образац 6 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

ПИБ 
 

РАЧУН 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС  
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 
 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА. 
 
 

___________________      
    Место и датум                               ___________________________ 
                                           Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
                           М.П.              __________________________ 
                                                  Потпис овлашћеног лица  
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
 

 

 

 

 

 

Образац 7 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Ред. 
бр. 

Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 У К У П Н О:   

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде 

тј. да попуни образац 7. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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Образац 8 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел уговора 

(понуђач попуњава, парафира 

и оверава сваку страну чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора,  

такође оверава и парафира сваки лист пројектног задатка) 

 

У Г О В О Р 

о јавној набавци услуга – израда елабората  о одређивању зона санитарне заштите  
изворишта  „Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи'' Кукићима 

 
 закључен дана ___________ 2014. године, између: 

1. ЈКП ''Моравац''Мрчајевци, 32210 Мрчајевци (у даљем тексту: Наручилац),  кога заступа 
директор Драгица Вујанић дип.ецц, ПИБ општине 100483147, Мат. број 07298269  

и 2. __________________________________________ из ____________________________, 
ул.____________________________________ бр.____________, ПИБ:______________, 
МБ:_________________, (у даљем тексту: Извршилац), кога заступа 
___________________________________________________ . 

Члан 1. 
 

 Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник број 124/12“) спровео јавну набавку мале вредности услуга – израда 
елабората  о одређивању зона санитарне заштите  изворишта  „Гушевац“ у Мрчајевцима  и  
„Кукићи'' Кукићима број набавке 7-1.2.3/2014, и да је као најповољнијег понуђача изабрао  

________________________________________________________________________ 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је израда елабората о одређивању зона санитане заштите изворишта  
„Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи'' Кукићима 

Члан 3. 
 

Извршилац преузима обавезу да по налогу и за рачун наручиоца изради пројектну 
документацију- елаборат  о одређивању зона санитарне заштите  изворишта „Гушевац“ у 
Мрчајевцима  и  „Кукићи'' Кукићима. Понуда број ________ од ________ год. и пројектни 
задатак чине саставни део овог уговора. 

Члан 4. 
 

 Уговорне стране прихватају укупну цену од ____________________ динара без ПДВ-а, 
односно __________________________ динара са ПДВ-ом и ова цена је фиксна те се не може 
мењати.  
 Наручилац ће Извршиоцу исплатити уговорену цену путем аванса у 100% износу, а на 
основу авансног рачуна Извршиоца. Извршилац је дужан да уз овај закључен уговор, Наручиоцу 
достави средства финансијског обезбежења за повраћај аванса у виду банкарске гаранције 
издате на целокупан износ аванса са урачунатим порезом на додату вредност и са роком 
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важења најкраће до правдања аванса. Аванс се сматра оправданим тек по добијању потребне 
сагласности на предметни елаборат од стране надлежног министарства. Уколико Извршилац  
не оправда примљени аванс Наручилац може одмах реализовати достављену му банкарску 
гаранцију. 

Уколико надлежно Министарство које треба да да сагласност  на овај елаборат  уочи неке 
недостатке  или стави било какве примедбе , извршилац  је дужан да о свом трошку  поступи по 
примедбама  и отклони евентуалне недостатке  о свом трошку. 

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оног које одреди 
Наручилац или  промењену месну надлежност за релевантне спорове. 

Гаранција стране банке може се поднети само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 – инвестициони ранг. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
банкарске гаранције (добијене сагласности на елаборат од стране надлежног Министарства), 
врати нереализовану депоновану банкарску гаранцију у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
захтева.  

Члан 5. 
 

Рок за завршетак израде пројекта не може бити дужи од 150 дана и почиње да тече од 
дана склапања уговора. 

Члан 6. 
 

Извршилац се обавезује да пројекат уради у 6 примерака у писаној форми, на српском 
језику, ћирилицом (тврдоповезани облик) и идентично у дигиталном облику. 

Извршилац се обавезује да напред наведени пројекат у складу са законском регулативом 
која уређује ову област, правилима струке, професионалном одговорношћу и савесно 
поступајући са пажњом доброг привредника. 

Члан 7. 
 

Извршилац ће у току израде пројекта и поступку добијања сагласности надлежног 
министарства сарађивати са наручиоцем и другим институцијама ради прибављања потребних 
података и информација  

Члан 8. 
 

 Све евентуалне спорове у вези овог уговора Наручилац и Испоручилац ће покушати решити 
споразумно, у противном надлежан суд у Чачку. 

Члан 9. 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 10. 
 

Овај уговор ступа на снагу кад га обе уговорне стране потпишу. 
Члан.11 

 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
 
Наручилац                                                                                 Извршилац 
Директор                                                                                Директор  
Драгица вујанић дип.ецц                     ___________________________ 
___________________________ 
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Образац 9 

 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:__________________________________ 

Матични број: ____________________________________ 

ПИБ: ____________________________________________ 

Особа за контакт: _________________________________ 

 

  На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку услуга бр. 7-1.2.3/2014 
– израда елабората о одређивању зоне санитарне заштите  изворишта  „Гушевац“ у 
Мрчајевцима  и  „Кукићи'' Кукићима  достављамо 
 

ПОНУДУ бр._________ 

 

  у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће 
прописе и стандарде, на начин: 

 

1.)     а) самостално                     б)    заједничка понуда        в)    са подизвођачима               

 

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 

   

2.) Рок за плаћање:  Аванс 100%уговорене цен, који ће се сматрати оправданим тек по добијању 
потребне сагласности од надлежног Министарства на елаборат   

3.) Рок израде пројекта_____________( _____________________) не дужи од 150 дана, од дана 
склапања уговора  

4.) Рок важења понуде износи ___________ (____________________) дана, од дана отварања 
понуде (не краћи од 30 дана). 

 

____________________________ 
           место и датум            ПОНУЂАЧ: 
 
              ______________________________ 
                              име и презиме овлашћеног лица 
 
              ______________________________ 

М.П. 
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7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

 

 

 

 

  Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

понуђач: 

__________________________________________________________________________________, 

 

испуњава све обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама као и услове 

утврђене Конкурсном документацијом у поступку јавне набавк услуга   бр.7-1.2.3/2014 

 

 

 

 

   Датум:          М.П.      Овлашћено лице понуђача: 

_________________           ____________________________ 

               (име и презиме) 

 

                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                               ______________________________ 
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8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

  Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је 

понуђач: 

_________________________________________________________________________, 

 

понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

   Датум:          М.П.       Овлашћено лице понуђача: 

_________________               ____________________________ 

                       (име и презиме) 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                   ______________________________ 
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ЈКП ''МОРАВАЦ'' МРЧАЈЕВЦИ 
32 210 Мрчајевци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Ј Е К Т Н И    З А Д А Т А К 
 
 
 
 

Новим законом о водама (Сл. гласник РС, бр. 30/2010), предвиђено је да изворишта и објекти 
који служе за експлоатацију подземних вода морају бити заштићена од намерног или случајног 
загађивања и од других утицаја, који могу неповољно деловати на здравствену исправност 
воде. Заштита је предвиђена организовањем и успостављањем зона санитарне заштите и 
прописивањем мера заштите у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (''Сл. гласник РС'', бр.92/2008). Према 
члану 26 наведеног правилника Елаборат о зонама санитарне заштите обавезно мора садржати 
Пројектни задатак. Сагласно правилнику и техничкој спецификацији Елаборат о зонама 
санитарне заштите изворишта ''Гушевац'' у Мрчајевцима и ''Кукићи'' у Кукићима. 
 

- пројектни задатак у односу на намену изворишта, 
- податке о географским, топографским, морфолошким, геолошким, хидрогеолошким, 

хидролошким хидродинамичким и другим карактеристикама слива и изворишта, 
- податке о протицају, билансу површинских и подземних вода слива, положају и начину 

прихрањивања и пражњења изворишта у природним условима, а за изворишта 
подземне воде брзину тока воде и хидрогеолошке параметре повлатне, водоносне и 
подинске средине, 

- податке о положају водозахватног објекта у простору израженог прекокоординатног 
система, о техничким карактеристикама водозахватног објекта и количини воде 
захваћене на изворишту, 

- резултате моделских испитивања кретања подземне воде у водоносној средини 
изворишта, 

- податке о природном саставу воде из изворишта током хидролошког циклуса, 
- податке релевантне за оцену рањивости подземних вода на загађивање, 
- предлог граница зона са наведеним критеријумом усвојеним за њихово одређивање, 
- катастар постојећих објеката и активности унутар зона заштите, 
- податке о епидемиолошкој ситуацији на сливу и на подручју које је предложено за 

зоне санитарне заштите, 
- предлог мера за успостављање контролног мониторинга вода у зонама санитарне 

заштите у квалитативном и квантитативном смислу, закључак у односу на пројектни 
задатак у смислу подобности локације изворишта, 

- графичке прилоге у одговарајућој размери, и то: геолошку и хидрогеолошку карту 
слива и изворишта са водозахватним објектом, геолошки и хидрогеолошки профил 
слива и зоне водозахвата, карту загађивача, карту рањивости подземних вода на 
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загађивање, карту са уцртаним природним и са уцртаним усвојеним границама зоне 
санитарне заштите, а за извориште подземне воде у међузонској средини приказано 
и просторно пружање струјних линија ка водозахватном објекту са дијаграмом 
изохрона. 

 
У скалду са наведеним а у циљу успостављања зона санитарне заштите изворишта ''Гушевац'' у 
Мрчајевцима и ''Кукићи'' у Кукићима. 
 

''Елаборат зона санитарне заштите  
изворишта ''Гушевац'' у Мрчајевцима и ''Кукићи'' у Кукићима 

 
Елаборатом обухватити следеће: 
 
 1. Констатацију и анализу првобитног стања загађености подземних вода, површинских 
вода и тла у ширем подручју изворишта. У том циљу извршити: 
 - евидентирање свих већих и значајнијих загађивача у поменутој зони, 
 - одређивање квантитативних и квалитативних и других карактеристика регистрованих 
загађивача, и њихових промена током времена, 
 - Режимска испитивања квалитативних својстава подземних вода изворишта 
водоснабдевања. 
 - Режимска испитивања квалитативних својстава вода које се могу јавити као потенцијални 
загађивач изданских вода и др. 
 2. Анализирати и реинтерпретирати хидрогеолошку средину изворишта са аспекта 
загађивања и заштите подземних вода изворишта. односно, извршити анализу и 
реинтерпретацију: 
 - структурно-петрографског састава алувијалних седимената, 
 - минералошко-геохемијски састав литолошких чланова, 
 - генезу алувијалних седимената, 

- гранулометријски састав литолошких чланова и њихове фитрационе карактеристике, 
- карактеристике контаката речних и изданских вода, 
- карактеристике надизданске зоне, 
- квалитативна физичка, хемијска и друга својства подземних вода у широј зони изворишта. 

 
Након тако извршене анализе и реинтерпретације хидрогеолошке средине изворишта 
''Гушевац'' у Мрчајевцима и ''Кукићи'' у Кукићима, одредити: 
 

3. Хидродинамичке услове тока подземних вода у ширем подручју истраживања 
изворита ''Гушевац'' у Мрчајевцима и ''Кукићи'' у Кукићима. 
- утврдити хидродинамички режим изданских вода у регионалном смислу, односно 
израда детањних хидродинамичких модела (стационарних и нестационарних) са 
узајамним повезивањем и анализом оба модела у виду јединственог система. 
- дати општу оцену рањивости издани са израдом наменских подлога (карти рањивости). 
Оцена опште рањивости мора се израдити за знатно шири простор од онога који 
обухватају изворишта и детањни хидродинамички модел. 
- издвојити област са нарушеним режимом изданских вода, тј. садашњег активног дела 
изворишта ''Гушевац'' и ''Кукићи'' 
- проучити хидродинамичке особености у зонама већих загађивача (на подручју 
покривеном израдом карти рањивости). 
- дефинисати режим физичких својстава и хемијског састава у функцији времена 
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Затим извршити: 
 

4. Детаљна испитивања процеса узајамног дејства загађивача,                       подземних 
вода и формација у зонама евентуалних жаришта. У том циљу, неопходно је извршити: 
- попис свих потенцијалних загађивача у виду катастра. Катастром регистровати све 
индустријске објекте, пољопривредне површине и водозахватне објекте за 
индивидуално водоснабдевање који би могли да имају штетан утицај на извориште са 
израду карте хазарда. Извршити оцену утицаја промене намене земљишта из 
пољопривредног у грађевинско, изградње објеката и комплекса и обављања 
дозвољених активности у радијуса утицаја изворишта на прихрањивање издани и 
издашност водозахватних објеката на извориштима ''Гушевац'' у Мрчајевцима и 
''Кукићи'' у Кукићима. 
- претходне лабораторијске и теренске опите за издвајање основних процеса 
интеракције у зонама већих загађивача помоћу одговарајућег вида испитивања, 
- издвојити она жаришта загађивања за које се утврди сврсисходност даљег детаљног 
испитивања посебним видом испитивања за ову фазу (теренска и лабораторијска 
испитивања апсорбционих и дисперзионих својстава стена и загађујућих материја у 
зонама жаришта, 
- конкретну прогнозу миграције (распрострањења) загађења на основу детаљног 
познавања свих чинилаца (средине, загађујуће материје, тока и основних процеса 
узајамног дејства) одговарајућом методом погодном и примељивом само за конкретне 
услове (дефинисати хидрогеолошким моделом и картама рањивости), 
преузимање конкретних мера заштите у угоженим подручјима, ради спречавања 
контаминације подземних вода. 

Током израде Елабората прикупити све расположиве планске документе. У том смислу 
остварити непосредну сарадњу са Урбанистичким заводом (информације о стеченим 
обавезама у зони интересовања), Одсеком за грађевинско земљиште и изградњу града и др. а 
све у циљу прикупљања што квалитетнијих информација о планираним објектима и наменама 
простора. Добијене информације и обрађене податке обавезно узети у обзир кроз дефинисање 
услова за њихово спровођење са посматраног аспекта заштита вода изворишта. 

Након комплетне детаљне анализе и реинтерпретације добијених података истраживања, 
приступити: 
 
 5. Одређивању зона санитарне зашите, и то извршити: 
 - одређивање I Зоне заштите (зона непосредне заштите), 
 - одређивање II Зоне заштите (ужа зона заштите), 
 - одређивање III Зоне заштите (шира зона заштите). 

Предвидети потребне мере заштите (превентивне, санационе, ликвидационе) у свакој од 
издвојених зона уколико се укаже потреба за њихово прописивање. Дефинисати мере 
контролног мониторинга рада изворишта. 

У оквиру редефинисаних заптитних зона утврдити услове и мере за коегзистенцију са 
постојећим привредним индустријским, инфраструктурним стамбеним спортско-рекреативним 
објектима и комплексима, интензивним пољопривредним активностима (земљорадња, 
сточарско-живинарски узгој и сл.) и осталим релевантним објектима и делатностима у зонама 
санитарне заштите. 
У Мрчајевцима,                        Д и р е к т о р 
новембр 2014.год.                         Вујанић Драгица 
             ______________________ 

 

 


