
Република Србија 

Oпштина Ариље 

Општинска управа                                                                                                                            
IV број: 404-74/2021                           

__.07.2021. године 

А р и љ е 

 

УГОВОР  

О ВРШЕЊУ УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА ВОДОВОДНЕ  

МРЕЖЕ 

 

 

Закључен између: 

 

1. Општинске управе општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53, матични број 
07254628, ПИБ: 100493722, рачун: 840-131640-95, коју заступа начелник Горица 
Петровић (у даљем тексту Наручилац) 
 
2. ___________________________ (Извршилац) ул. __________________,  

_________________  (општина/град), МБ:_____________, ПИБ: _____________ 
рачун: _______________ код ______________ (банка), кога заступа 
____________________  (у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ услуга) 

 

Члан 1. 

 Предмет јавне набавке је услуга пројектовања водоводне мреже, а по 
предходно спроведеном отвореном поступку број  IV  404-74/2021.  
 Услуге се спроводе на основу пројектног задатка за израду пројектне 
документације за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у 
насељеном месту Ариље.  

 У складу са спроведеним отвореним поступком јавне набавке број: 404-
74/2021  уговорне стране ближе уређују међусобне односе поводом вршења услуга 

пројектовања водоводне мреже.  
Члан 2. 

 Уговорне стране су сагласне да ИЗВРШИЛАЦ, у складу са чланом 1. овог 
Уговора изврши услугу пројектовања водоводне мреже.  

 Планирани рок извршења услуга износи 5 месеци од дана потписивања 
уговора.  

 Место извршења услуга је територија општине Ариље.  

 Укупна дужина водоводне мреже која је предвиђена за реконструкцију је 
18.795 м.  

Члан 3.  

 Извршилац услуга је обавезан да услугу изврши стручно и квалитетно у складу 
са правилима струке, важећим законским прописима и другим прописима који важе 
за ову врсту посла.    

 Извршилац је дужан да достави техничку документацију коју чине: 

 - идејно решење,  

 - пројекат за грађевинску дозволу и  



 - пројекат за извођење.  

 Сва пројектна документација мора бити у складу са важећим законима, 
подзаконским актима, позитивним прописима и правилима струке.  

 Обавезе пројектанта (извршиоца услуга): 

 - пројектант је дужан да изради предметну документацију на основу Плана 
генералне регулације насеља Ариље ,,Сл. гласник општине Ариље“ број 1/2017, 
студије процене стања постојећег водоводног система насељеног места Ариље са 
предлозима за унапређење из маја 2019. године, Закона о планирању и изградњи 
(,,Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 
98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), важећег 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта, техничких услова јавних предузећа и 
других носилаца јавних овлашћења, важећих прописа, стандарда и норматива за ову 
врсту радова и пројектног задатка Инвеститора.  

 Извршилац услуга  се пре почетка израде пројектне документације може 
упознати са предметном водоводном мрежом са представницима Инвеститора.  

 Извршилац услуга је у обавези да се пре почетка радова обрати јавном 
комуналном предузећу ради прикупљања релевантних података о постојећој мрежи, 
корисницима и потрошњи неопходним за пројектовање.  

 Прибављање подлога неопходних за пројектовање (катастарско-топографски 
план, катастар подземних инсталација) су у обавези Извршиоца услуга и трошкове 
истих да укалкулише у понуђену цену.  

 Извршилац услуга доставља пројектну документацију Инвеститору у три 
примерка у аналогном формату и један у дигиталном формату у складу са 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(,,Сл. гласник РС“ број 113/15, 96/16). Предмер и предрачун доставити и у дигиталној 
активној форми.  

 Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу услуга доставити сву постојећу, 
важећу планску документацију  и постојећу техничку документацију која може бити од 
користи за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне 
мреже.  

 

Члан 4. 

 Уговарачи су сагласни да НАРУЧИЛАЦ за извршену услугу, плати 
ИЗВРШИОЦУ износ од ____________ динара без ПДВ-а, односно ____________ 
динара са ПДВ-ом на рачун ________________ код _______________ (банка), у року 
од 45 дана од дана службеног пријема фактуре/рачуна од стране Наручиоца.  

 

Члан 5.  

 Анекс уговора је могуће закључити, уз сагласност Наручиоца.  

 

Члан 6.  

 У случају примедби од стране техничке контроле пројекта, евентуалних 
недостатака у поступку добијања локацијских услова и грађевинске дозволе или пак 
примедби стручних служби Инвеститора, Извршилац услуга је дужан да их отклони у 
дефинисаним роковима и у оквиру уговорене цене.  

 

 

 



Члан 7. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне неспоразуме решавају мирним 
путем, а у случају те немогућности, уговарају надлежност стварно и месно надлежног 
суда.  

Члан 8. 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка и свака уговорна 
страна добија по 2 (два). 

 

 

 

   ИЗВРШИЛАЦ                                                                                  НАРУЧИЛАЦ  

 

  _________________                                                           Начелник Општинске управе 

     Директор                                                                                      Горица Петровић 

     ________________                                                                         _______________                                                
                     

                                                                       

 

                                                                      


