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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15  и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број V-01-007/1-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку V-01-007/1-2, 
припремљена је:  
 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ САНАЦИЈА 

ХАВАРИЈА И РЕМОНТА НА СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ЈНМВ 01/2020 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

1) опште податке о набавци: 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца  
(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности  
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови)  
(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

(5) контакт (лице или служба) 
 

2) податке о предмету јавне набавке: 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке  
(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 
општег речника набавке 

 

3) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4) техничку документацију и планове 
5) услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 
6) упутство понуђачима како да сачине понуду 

7) образац понуде 

8) модел оквирног споразума 

9) образац трошкова припреме понуде 

10) текст изјаве о независној понуди 

11) обрасци 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
Назив:Јавно предузеће „Топлана“ Кикинда 
Адреса:Милоша  Великог 48,23300 Кикинда 
Интернет страница:www.toplanakikinda.rs 

 

(2) врста поступка:  
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности 

сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). а 
са циљем закључења оквирног споразума 
 

(3) предмет и циљ јавне набавке   
Предмет јавне набавке је набавка грађевинских радова приликом санација хаварија и 

ремонта на систему даљинског грејањa – ред. бр. ЈНМВ 01/2020. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 
Оквирни споразум  ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.  
Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 

 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 
 

(5) Контакт (лице  или служба) 

Лице (или служба) за контакт: Рофа Душан 

Е-mail:dusan.rofa@kikinda.org.rs Fax 0230/435-055  
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 

наручиоца од 7:00 – 15:00 часова 
 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
 
 (1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 
Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања  
Назив и ознака из ОРН: 45000000 Грађевински радови 
 
 

 

(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 
ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

Напомена: 

Вредност оквирног споразума за  Јавну набавку : Грађевински радови приликом санација 

хаварија и ремонта на систему даљинског грејања 4.000.000,00 РСД; 
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3)ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
Сврха набавке за извођење грађевинских радова приликом санација хаварија и 
ремонта на систему даљинског грејања је санација истих чиме се осигурава безбедност 
имовине и грађана а затим и сигурна, поуздана и непрекидна испорука топлотне енергије 
крајњим потрошачима, што је и основна делатност Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда 

 
Предвиђени радови, врста, техничке карактеристике, количина и опис детаљно су дати у 
„Обрасцу структуре цена“. 
 

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове. 
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5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку 

јавне набавке: 

  

 

Ред. 

број 

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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 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 при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 

   5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски 

капацитет: 

 

да у претходне три пословне године (2016,2017 и 2018. 

године) има остварен укупан годишњи промет 

(приходе) од најмање 8.000.000,00 (oсаммилиона) 

динара без ПДВ а. 

 

 

 

2 пословни капацитет:  

да поседује искуство у извођењу истих или сличних 

радова које су предмет набавке  - стручне референце 

за период од 3 (три) године – 2017. ,2018. и 2019. у   

износу од минимум 4.000.000,00 динара 

 

3 технички капацитет: 

 

Да понуђач има у власништву, односно да има право 

располагања техничким капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, и то минимум: 

-Комбинованa машинa ровокопач–утоваривач, 2 комада 

-Поседовање камиона кипера носивости веће од 6.5 

тона    2 комада 

-Виброплочa 1 комад 

-Виброжаба 1 комад 

-Прикључно возило мин. носивости 25 тона , 1 комад  

-Машина за сечење бетона пречника до 300мм 1 ком 

-Багер тежине до 700кг – 2 комада  

-Пнеуматски чекић за разбијање, 2 комада  

-Поседовање лаког доставног возила до 1,5т 1 комaд 

-Моторно преносиви генератор минималне снаге од  

5 kW – 1 комад  
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4 кадровски капацитет: -да има минимум 12 (дванаест)  запослених или радно 

ангажованих радника у складу са прописима о радним 

односима  

-да има најмање 1(једног) запосленог или радно 

ангажованог грађевинског инжењера са са лиценцом 

410 и/или 411 у складу са прописима о радним 

односима  

  

 

5.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би 

могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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 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 при састављању понуде поштовао обавезе поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно. 

5.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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 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 при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

 

Напомена: понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Додатне услове група понуђача испуњава 

заједно. 
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5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником 

за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа 

надлежног за њихово издавање:  

 

Ред. 

број 

5.4.1. ДОКАЗИ 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

1. ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА  

ПРАВНО ЛИЦЕ:  извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

орган надлежан за издавање: 

-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 

-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други 

орган) 

2. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а 

Напомена: не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

потврду достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

Извод из казнене евиденције: 

1)правно лице - уверење надлежног суда     

2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а 

да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: 

-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  

-кривична дела против привреде,  

-кривична дела против животне средине,  

-кривично дело примања или давања мита  

-кривично дело преваре   

ПРЕДУЗЕТНИК:  

Извод из казнене евиденције: 

1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

 да предузетник није осуђиван за: 

-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

-за кривична дела против привреде,  

-кривична дела против животне средине   

-кривично дело примања или давања мита   

-кривично дело преваре 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   

Извод из казнене евиденције: 

1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: 

-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

-кривична дела против привреде, 

-кривична дела против животне средине, 

-кривично дело примања или давања мита   

-кривично дело преваре, 
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орган надлежан за издавање: 

• ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

-извод из казнене евиденције основног суда  и вишег суда на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица 

-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за 

законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према 

месту пребивалишта). 

• ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а  (захтев се 

може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 

3. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Напомена: не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   

-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

ПРЕДУЗЕТНИК:   

-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   

-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

   4. 

образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда   поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине као и да понуђач гарантује да је ималац права 

 

5.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

   1. 

финансијски капацитет 

-Извештај о бонитету (Образац БОН),биланс стања и успеха за тражене 3 (три) 

године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за претходне три 

обрачунске године (2016,2017 и 2018.година)  

2. 

пословни капацитет 

-Потврде о реализацији закључених уговора за исте или сличне радове који су 

предмет набавке се издају на обрасцу у поглављу 11 у конкурсној 

документацији, који је потребно умножити у потребном броју примерака и 

доставити за сваког референтног наручиоца посебно 

 

3. 

технички капацитет 

Наведени услови доказују се достављањем: - Пописна листа оверена и од стране 

овлашћеног лица потписана тј. извод из књиговодствене картице или фотокопија 

књиговодствене картице на дан 31.12.2019. године из које се види да је понуђач 

власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета 

(понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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- маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког 

капацитета) или 

 - други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити право власништва 

или право располагања, (уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно 

техничкој сарадњи и слично). Уз Уговоре приложити доказ да је закуподавац или 

давалац лизинга власник тражене опреме.  

- за возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе и полиса 

осигурања  

- у случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру 

довољног техничког капацитета после 31.12.2019. године, уместо пописне листе 

може доставити други доказ из којег се јасно може утврдити да је власник 

траженог основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  

Напомена: Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да 

достави доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању 

тражено возило, сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг 

куће)  

4. 

кадровски капацитет 

-12 (дванаест)  запослених или радно ангажованих радника у складу са 

прописима о радним односима  

Копија радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о раду 

или Уговора о радном ангажовању , 

- 1 (један) Грађевински инжењер са лиценцом 410 и/или 411 

-Копију личне лиценце 410 и/или 411, коју издаје Инжењерска комора Србије са 

потврдом о важењу исте и Копију радне књижице или копију М-А обрасца или 

фотокопије Уговора о раду или Уговора о радном ангажовању у складу са 

прописима о радним односима  

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Напомена: На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у 

регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова ( члан 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном 

документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 

одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 

року. 

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 

докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 

под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  
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4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 

 На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 

су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 

- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs , линк Регистри  Привредна друштва 

                   Претрага података 

                   Претрага  пд Претрага пл и предузетника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

http://www.apr.gov.rs/
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

ЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) као понуђач 

дајем 
 

И З Ј А В У 
 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број:  
_______________ за јавну набавку Грађевинских радова приликом санација хаварија 
и ремонта на систему даљинског грејања Ред.бр. ЈНМВ 01/2020  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде.  
 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ  
М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) као подизвођач 

дајем 
 

И З Ј А В У 
 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број:  
_______________ за јавну набавку Грађевинских радова приликом санација хаварија 
и ремонта на систему даљинског грејања Ред.бр. ЈНМВ 01/2020  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде.  
 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ  
М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) као понуђач - члан групе понуђача – носилац посла 

дајем 
 

И З Ј А В У 
 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број:  
_______________ за јавну набавку Грађевинских радова приликом санација 
хаварија и ремонта на систему даљинског грејања(Ред.бр. ЈН МВ 01/2020)  

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

ПОНУЂАЧ ЧЛАН - ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - НОСИЛАЦ ПОСЛА  
М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) као понуђач - члан групе понуђача 
 

дајем 
 

И З Ј А В У 
 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број:  
_______________ за јавну набавку Грађевинских радова приликом санација 
хаварија и ремонта на систему даљинског грејања (Ред.бр. ЈНМВ 01/2020)  

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

ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1)Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је 
дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном 
језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на 
страном језику: 

Понуђач понуду подноси на српском језику. 

 
2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на 

који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити 
њихов саставни део:  

2а)посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуђач 
понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: 

 
JП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА,МИЛОША ВЕЛИКОГ 48 23300 КИКИНДА, са назнаком: «Не 

отварати - понуда за ЈНМВ 01/2020 Грађевинских радова приликом санација 

хаварија и ремонта на систему даљинског грејања« 

  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 

до  24. јануара 2020. године до 11,00 часова. 
  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде,на коверти или на 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.  

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно 
или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и 
недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 

2.б)начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података 
који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује 
тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце 
оверева и потписује лице овлашћено за заступање.  
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 
мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

 

3)Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или 
више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је 
предмет јавне набавке обликован у више партија: 
 

Ова набавка није обликована по партијама. 

 
4)Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је 

подношење такве понуде дозвољено:  
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде 

није дозвољено. 
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5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:  
У року за подношење понуда 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 Наручиоца:  
JП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА,МИЛОША ВЕЛИКОГ 48 23300 КИКИНДА, путем поште 

или непосредно, са обавезном назнаком:  
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈНМВ 01/2020 Грађевински радови приликом санација 

хаварија и ремонта на систему даљинског грејања – НЕ ОТВАРАТИ», или  
«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈНМВ 01/2020 Грађевински радови приликом санација 

хаварија и ремонта на систему даљинског грејања – НЕ ОТВАРАТИ», или  
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈНМВ 01/2020 Грађевински радови приликом санација 

хаварија и ремонта на систему даљинског грејања », или  
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈНМВ 01/2020 Грађевински радови приликом 

санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања – НЕ ОТВАРАТИ».  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 

понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју 
понуду. 

6) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 
учествује у више заједничких понуда: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач,нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду 
са подизвођачем.  

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 
става ове подтачке(став 4. члана 87. ЗЈН). 

7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца 
у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу:  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да навде део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова.  

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.У том случају Наручилац је дужан да 
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца.  



 

16 
 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу 
да приговори ако потраживање није доспело.У том смислу потребно је да се подизвођач 
обрати Наручиоцу писменим захтевом , а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема 
захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли је 
приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор.Након одговора понуђача 
Наручилац ће донети одговарајућу одлуку.Ова правила поступања не утичу на одговорност 
добављача. 

 

8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке: 

Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови групе понуђача 
испуњавају заједно.  

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим 
се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке 
(Споразум о заједничком извршењу јавне набавке ), а који обавезно садржи податке о: 

 

• податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкурсне докумнетације.  
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.  
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 

облик како би могли да поднесу заједничку понуду.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  
У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације 

лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
 

 
9) захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као 

и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:  
9.1. Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.  

9.2. Услови плаћања: Минимално 30 дана од дана испостављених ситуација. 

9.3. Гарантни рок: Гарантни рок је минимално 2 (две) година за све уговорене 

радове.  

9.4. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

 

Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:  

-уколико понуђач понуди гарантни рок који је краћи од захтеваног  

-уколико понуђач захтева аванс  

-уколико не достави потписану и оверену Изјаву о независној понуди 

-уколико не достави бланко сопствену меницу 
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10)валута и начин  на који мора бити  наведена и изражена цена у понуди:  
10.1. Валута:Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
10.2. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. Понуђач је 
дужан да у понуди назначи ( по јединици мере и количини)  

јединичне цене без пдв, као и укупну цену без пдв,на начин назначен у Обрасцу понуде и 
Табеларном делу понуде.  

Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати.  
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 

ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
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 у случају јавних набавки код којих је позив за 
подношење понуде објављен на страном језику:  

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, 
у смислу става 4. члана 57. ЗЈН, тако да ова конкурсна документација не садржи податке у 
смислу ове тачке. 

 
12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 
 

Понуђач је дужан да у року од најдуже 7 дана од дана потписивања оквирног 

споразума достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 

то:  

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење обавезе понуђача која су 

предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом. 
 

13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче: 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 
14) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се 
комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона:  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, 
са обавезном назнаком “Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку Грађевинских радова приликом санација 
хаварија и ремонта на систему даљинског грејања ЈНМВ 01/2020“ :  

писаним путем, односно путем поште или непосредно на адресу наручиоца (JП 
„ТОПЛАНА“ КИКИНДА,МИЛОША ВЕЛИКОГ 48 23300 КИКИНДА) 
-није прихватљиво непосредсно достављање докумената на друго место осим на  
адреси наручиоца заведен од стране пословног секретара наручиоца 
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Или 
 

путем електронске поште, на емаил:dusan.rofa@kikinda.org.rs   
-није прихватљиво слање елетронске поште на друге е-маил адресе осим горе 
наведене. 

или 
путем факса, на број 0230/435-055   

-није прихватљиво слање факса на друге бројеве осим горе наведеног.  
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава 
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.  

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим 
законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.  

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и 
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања 
понуда,дасе обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације 
у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.  

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе 
производе информационих технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна 
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после отварања понуда и вршити 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 и контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача.  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је 
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

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.  

mailto:dusan.rofa@kikinda.org.rs
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

16)елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања,  
у случају спровођења преговарачког поступка: /. 

 

17)врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих 
се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и 
методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда:  

Критеријум за доделу уговора за јавну набавку Грађевинских радова приликом 
санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања ЈНМВ 01/2020, је 

  
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

18) елементе 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:  

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац 
ће извршити доделу уговора на основу тога што ће предност имати понуђач који понуди 
дужи гарантни рок. 

 
19) обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје 
понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности  

Наручилац захтева од понуђача да при састављању својих понуда изричито наведу да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде.  

Изјава је саставни де Изјаве по члану 77. став 4. ЗЈН. 

 

20) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач, сходно члану 74. став 2. ЗЈН. 

 
21) обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права 

понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом 
подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом:  

22.1. Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 

toplana@kikinda.org.rs 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 благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се 

оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након 

истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда. 



 

20 
 

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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи: 

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

2. Назив и адресу наручиоца 

3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују 

6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона 

7. Потпис подносиоца 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и 

на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

Упутство се може преузети са web адресе http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-

republicke-administrativne-takse.html  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 
22) обавештење да ће оквирни споразум бити закључен у року од осам дана 

од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, 
односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити 
закључен оквирни споразум о јавној набавци:  

Наручилац може закључити оквирни споразум о јавној набавци након доношења 
одлуке о додели оквирног споразума и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за 
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.  

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити оквирни споразум о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.   

Ако наручилац не достави потписан оквирни споразум понуђачу у року од осам дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да 
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити 
било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи оквирни споразум о јавној 
набавци, наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

 

23)Употреба печата 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Пoнуда за јавну набавку грађевински радови приликом санација хаварија и 
ремонта на систему даљинског грејања ЈНМВ 01/2020 на основу Позива за 

подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца www.toplanakikinda.rs дана 16.01.2020.године 

ЈНМВ 01/2020 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

*подаци из АПРа 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање 

уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази из 

чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз понуду, а 

ако се даје изјава не треба 

попуњавати): 

  

 

Понуђач се налази у регистру понуђача 

АПР-а: 

*од 01.09.2013.почиње са радом  

да не 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :  

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 

 

Скраћено пословно име (назив) члана 

групе понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана 

групе понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 

заједничкој понуду. 

- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име 

(назив) и место и адреса 

седишта подизвођача: 

Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 

поверити подизвођачу: 

Део предмета набавке који 

ће извршити подизвођач: 

   

   

   

 

 

 

НАПОМЕНА: 

• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи 

подаци о понуђачу из групе понуђача.  

• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи 

подаци о подизвођачу  

 

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Напомена:рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 

 

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда 
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3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА 

 

Предмет: Грађевински радови приликом санација 

хаварија и ремонта на систему даљинског 

грејања 

Укупна цена без ПДВ: 

 

 

___________________________ динара 

ПДВ: 

 

 

___________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ: 

 

 

___________________________ динара 

Начин и услови плаћања:   

 

  

________________________ 

Рок плаћања: 

(минимално 30 дана а максимално 45 

дана) 

 ________ дана од дана ипостављања 

окончане ситуације  

 

Гарантни рок: 

(минимално 2 године) 

 

______ годинa/e за све уговорене услуге 

 

 

  

 

ПОНУЂАЧ 

 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Грађевински радови 

приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања ЈНМВ  
01/2020, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
www.toplanakikinda.rs дана 16.01.2020.године изјављујемо да понуду подносимо као група 
понуђача/заједничка понуда. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

1.НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

  

Да          Не 

2.ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

 

Да          Не 

 

 

http://www.toplanakikinda.rs/
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3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

 

Да           Не  

  

ПОНУЂАЧ-НОСИЛАЦ ПОСЛА 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: 

• Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

• Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе 

понуђача  се не попуњава и не доставља уз понуду. 

• Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује понуђач –

носилац посла, односно његово овлашћено лице. 

• Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из 

групе понуђача  се може умножити. 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Грађевински радови 
приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања ЈНМВ  
01/2020, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
www.toplanakikinda.rs дана 16.01.2020.године изјављујемо да понуду подносимо са 
подизвођачем/има.  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

*од 01.09.2013.почиње са радом  

да 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

 

Да        Не 

http://www.toplanakikinda.rs/
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3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

*од 01.09.2013.почиње са радом  

да 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 Напомена:        
Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду 
подносе са подизвођачем.  
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не 
попуњава и не доставља уз понуду.  
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно 
његово овлашћено лице.  
Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може 
умножити. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ Зa јавну набавку грађевинских радова приликом санација хаварија и ремонта на систему 

даљинског грејања ЈНМВ 01/2020 

Рб. Опис позиције јед. мере 
Oквирна 
количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

1 
2 3 4 5 

6 7 
8 

1. 

Разбијање асфалтног застора пута ,  рад 

компресора 

 

м2 250 
 

  

 

2. 

Рад компресора на разбијању бетонске 

подлоге И рушењу АБ шахта 1 час 
250 

 

  

 

3. 

Ручни ископ рова у присуству шута и 

ливеног битумена као изолације ( око 

цеви)        
м3 

50 

 

  

 

4. 

Ручни ископ рова у присуству шута и 

корења м3 
50 

 

  

 

5. 

Ручни ископ рова у присуству туцаника 

и шута (изнад цеви) м3 
150 

 

  

 

6 

Машински ископ  рова у земљи (до 

цеви) м3 
250 

 

  

 

7 

Затрпавање рова земљом из  ископа са 

набијањем (прочишћеном од шут) м3 
100 

 

  

 

8 

Набавка,насипање и набијање песка 

испод, око и  изнад цеви        м3 
150 

 

  

 

9 

Набавка, транспорт и насипање ризле 

на делу оштећене саобраћајнице 

д=15цм,са машинским набијањем 
м3 

100 

 

  

 



 

30 
 

Рб. Опис позиције јед. мере 
Oквирна  
количина 

 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

Ручни утовар вишка земље и шута у 

возило и одвоз на депонију до 5 км 

 

1 тура 100 
 

  

 

11 

Машински утовар шута и вишка земље у 

возило и одвоз на депонију до 5км м3 
300 

 

  

 

12 

Бетонирање бетоном МБ20 са уградњом 

потребне арматуре м3 
30 

 

  

 

13 

Набавка материјала и зидање шахта 

пуном опеком д=25цм у цементном 

малтеру са дерсовањем унутрашње 

површине зида са пурпенисањем око 

цеви 

м2 
30 

 

  

 

14 

Набавка материјала, шаловање, 

армирање и бетонирање  АБ плоче 

бетоном МБ 20, д=15цм шахта отвора 

100x100 цм,са уградњом шахт поклопца 

који обезбеђује инвеститор                  

м2 
40 

 

  

 

15 

Набавка опеке, зидање  зида опеком  

д=25цм са пурпенисањем око цеви     м2 
10 

 

  

 

16 

Скидање олимпија плоча пре ископа и 

њихово враћање у првобитно стање                     м2 
100 

 

  

 

17 

Демонтажа АБ тали дим. 45х130х15цм 

преко канала вреловод-топловод 

 

ком 
100 
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Рб. Опис позиције јед. мере 
Oквирна 
количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 

Набавка материјала, израда и 

постављање АБ талпи дим. 45x130x15цм 

преко канала врело.-топловод 
ком 100 

 

  

 

19 

Вађење  ригола,ивичњака и растер 

плоча   пре ископа и њихово враћање у 

првобитно стање 
ком 

50 

 

  

 

20 
Вађење делова жардињера пре ископа и 

њихово враћање  у првобитно стање 
ком 

10 
 

  

 

21 

Контролна геомеханичка испитивања  

приликом враћања у првобитно стање                                  ком 
10 

 

  

 

22 
Асфалтирање(враћање у првобитно 

стање) 
м2 

300 
 

  

 

23 
Набавка и уградња шахт поклопца 

носивости 15 тона  
ком 

5 
 

  

 

24 
Сечење постојећих бетонских и 

асфалтних површина 
м 

150 
 

  

 

25 
Уређење земљаних површина након 

завшетка радова 
м2 

500 
 

  

 

26 

Довоз и одвоз цеви и дугачких терета са 

градилишта приликом извођења радова 

на реконструкцији цевовода  
1 тура 

5 

 

  

 

27 

Асистенција радном машином приликом 

извођења радова на демонтажи старог 

цевовода  и постављање новог цевовода 

у ров 

1 час 
90 

 

  

 

УКУПНО:  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

• Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

▪ у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
▪ у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
▪ у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

▪ у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); 
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да СЕ предметно добро испоручује без надокнаде (бесплатна); 

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач то 

предметно добро неиспоручује и понуда се одбија као неприхватљива. 
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НАПОМЕНА: 

 

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине  ће се дефинисати у обострано 

потписаном  уговору, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем 

Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део 

оквирног споразума и количинама из обострано потписаног уговора до укупне вредности 

оквирног споразума од 4.000.000,00 РСД без ПДВ-а 

 

Извођач је дужан да пре почетка радова достави изјаву о враћању у првобитно 

стање 

 

Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом и траком упозорења врши извођач 

радова према Правилнику о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“бр. 26/2010); 

 

Приликом ископа на делу саобраћајнице од извођача се захтева да достави извештај о 

контролном геомеханичком испитивању  

 

Излазак на лице места или почетак радова у случају настанка хаварије  је  максимално 1 

час од писменог или усменог позива од стране Наручиоца. 

 

Уколико има потребе (настанак додатне хаварије) , мора имати капацитета за ангажовање 

додатне екипе за интервенцију на другој локацији. 

 

За радове на ремонту дистрибутивне мреже Наручилац задржава право да сам одреди рок за 

започињање радова. 

 

Враћање у првобитно стање извршити према важећој Градској одлуци Секретаријата за 

грађевинско комуналне делатности („Сл. лист Општине Кикинда“бр. 18/2005); 

 

Извођач радова има потпуну одговорност за ангажоване раднике на извођењу радова која 

се односи на: безбедност и здравље на раду, оспособљеност за безбедан и здрав рад, 

колективно осигурање од несрећног случаја, као и уредност пријава на обавезно пензијско 

и инвалидско осигурање. 

 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

М.П. ______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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8) МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Напомена: Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел оквирног споразума и 
тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума,те исти закључи у 
свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације.   

Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити 
закључен са добављачима.  
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли 
добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, и слично 
 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 

Број ____________ЈНМВ Грађевински радови приликом санација хаварија и 

ремонта на систему даљинског грејања за инвеститора ЈП„Топлана“ Кикинда 

 

1. ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА, Кикинда, Милоша Великог 48, МБ: 08792739, ПИБ: 

102982949 као Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), коју заступа в.д. директор Душан 

Марјановић 
 

2. Предузећа ________________улица______________,мат.бр.__________ПИБ________Број 

рачуна___________________код Банке __________телефон_________,факс _____________ 

као понуђача ( у даљем тексту:ИЗВОЂАЧ РАДОВА), кога заступа 
директор__________________________ . 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне 

набавке мале вредности  - грађевинских радова приликом санација хаварија и 

ремонта на систему даљинског грејањa бр. 01/2020 са циљем закључивања 

оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број __________ 

од ______________, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 

Наручиоца и Извођача радова  

- да је Извођач радова  доставио Понуду бр____________од_____________, која 

чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача 

радова ), која је заведена код Наручиоца под бр. _______ од _______ 2020. године 

- обавеза настаје закључивањем уговора о јавној набавци између Наручиоца и 

Извођача радова  на основу овог оквирног споразума 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора о јавној набавци  

Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског 

грејања између Наручиоца и Извођача радова, у складу са условима из конкурсне 

документације за ЈНМВ бр. 01/2020,понудом Извођача радова,одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца 
 
 

Члан 1а 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА за набавку ____________________________ (опис радова) ангажује 

ПОДИЗВОЂАЧА________________________________________________________ . 

(напомена:овај став се попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује подизвођача) 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио 
приликом извршења послова предвиђених овим оквирним споразумом. 

У уговору Подизвођач __________________________________ (навести назив 

Подизвођача) учествује у делу јавне набавке на пословима:_____________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ______%. 
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Или 

Привредни субјекти______________________наступају као група Понуђача у јавној 

набавци_________________________________ (опис радова) на основу Споразума којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке. (напомена:овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група 

понуђача). 
 

Члан 2 

Спецификација радова на коју се односи овај оквирни споразум ,дата је у оквиру конкурсне 

документације и чини њен саставни део.Примена оквирног споразума се може проширити и 
на друге радова,а који су слични радовима на које се споразум односи. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, УГОВОРА И ИЗДАВАЊЕ НАРУЏБЕНИЦЕ 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана,а ступа на снагу даном 

потписивања учесника споразума. 
 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају се 

доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора 

закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем тог оквирног 

споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 
 
На основу оквирног споразума и на захтев Наручиоца, закључују се конкретни уговори о 
јавној набавци или издају наруџбенице које садржи битне елементе уговора. 
 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 4. 
 

Вредност оквирног споразума износи 4.000.000,00 (словима:четиримилионадинара), 

динара без обрачунатог ПДВ-а 

 
Јединичне цене радова исказане су у Понуди Извођача радова, без ПДВ-а. 
У цену је урачунати сви трошкови које Извођач радова буде имао у реализацији предметне 
јавне набавке. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења 
поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена 
вредност може повећати максимално до 5% укупне вредности из става 1. овог члана. 
 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим 
предмета набавке из закљученог појединачног уговора . 
 
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, 
,којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 
Вредност свих закључених уговора или издатих наруџбеница на основу овог оквирног 
споразума, не може бити већа од износа из ст. 1. овог члана. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
Члан 5. 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да цену изведених радова плаћа ИЗВОЂАЧУ РАДОВА путем 

окончаних ситуација оверених од стране надзорног органа НАРУЧИОЦА и то у року од 

______ дана од дана њиховог пријема. 

 

Окончане ситуације из става 1. овог члана се састављају у 2 (два) примерка и морају 

бити састављене у складу са захтевом НАРУЧИОЦА и да садрже спецификацију 

извршених радова. 

Надзорни орган пре овере окончане ситуације из става 2. овог члана дужан је да прегледа 

грађевинску књигу и да упореди податке из те књиге и окончане ситуације ради 

усклађивања. 

Ако има спорних делова окончане ситуације, уговорне стране ће то размотрити и 
решити најкасније у року од 7 (седам) дана. 
 

Обрачун ће се вршити на основу уговорених јединичних цена. 
 

Члан 6. 

 

Коначни обрачун између осталих података садржи: вредност изведених радова према 

уговореним ценама; посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ изведених радова 

у односу на уговорене; штету, одбитке због недостатака радова и неодговарајућег 

квалитета; датум завршетка коначног обрачуна, потписе овлашћених представника 

уговорних страна и оверу. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је дужан да у року од најдуже 7 дана од дана потписивања оквирног 

споразума достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 

то:  

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења 

менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење обавезе 

ИЗВОЂАЧА РАДОВА која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на 

начин предвиђен оквирним споразумом. 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 8. 
 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА се обавезује да на основу усменог или писменог позива НАРУЧИОЦА 

изађе на место хаварије најдуже за 1 сат и са радовима почне одмах без одлагања. 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА се обавезује да радове који су предмет овог Уговора реализује, у 
најкраћем могућем року а најкасније у року од 48 часова. 

 

У случају сложенијих радова НАРУЧИЛАЦ може писменим одобрењем продужити рок за 
реализације радова. 
 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА  гарантује Наручиоцу да,уколико има потребе (настанак додатне 
хаварије) , има капацитета за ангажовање додатне екипе за интервенцију на другој 
локацији.  
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 9. 

 

Извођач радова  гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са 

гарантним роком од _______ месеци(а) (минимум 24 месеца), рачунајући од дана 

примопредаје радова Наручиоцу.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони 

недостатке на  које му је указао Наручилац 
 

НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 

Члан 10. 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА се обавезује да све уговорене радове у складу са одредбама овог 

оквирног споразума изведе према техничкој документацији, налогу надзорног органа, 

условима из конкурсне документације која чини саставни део овог Оквирног споразума и 

Понуде број. _______, од дана ___________, као и према важећим законским прописима, 

општим узнасама и правилима струке. 

 

Уговорене радове ИЗВОЂАЧ РАДОВА ће извести са својим кадровским потенцијалима, 

својом механизацијом, као и свим другим потребним средствима рада. 

 

Члан 11. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Оквирног 

споразума писмено обавести НАРУЧИОЦА о надлежним лицима којима поверава руковођење 

извођењем уговорених радова, а који морају испуњавати услове прописане законом и 

имати одговарајуће лиценце, а НАРУЧИЛАЦ се обавезује да у истом року ИЗВОЂАЧУ РАДОВА 

достави сва решења о именовању одговарајућих лица којима је поверено вршење стручног 

надзора и контроле над извршењем предмета овог Оквирног споразума. 

 

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ РАДОВА имају право на измену лица која су наведена у ставу 

1. овог члана, о чему постоји дужност међусобног обавештавања без одлагања, 

односно првог наредног дана од дана промене лица из става 1. овог члана. 
 

Члан 12. 
Надзорни орган кога именује НАРУЧИЛАЦ може да издаје налоге и ставља примедбе  
ИЗВОЂАЧУ РАДОВА. 
 

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је дужан да поступи по примедбама и налозима Надзорног органа  
и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене основане примедбе  
и то на сопствени трошак и у складу са датим примедбама. 

 

Оправданим примедбама сматрају се примедбе које се односе на одступање у 
извођењу радова у односу на уговорене и лоше изведене радове. 

 

За примедбе које сматра неоправданим, ИЗВОЂАЧ РАДОВА ће без одлагања 
писменим путем обавестити НАРУЧИОЦА. 
 

ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
Члан 13. 

 

Ако је штета коју је НАРУЧИЛАЦ претрпео због кашњења ИЗВОЂАЧА РАДОВА (члан 9. став 

1. и став 2.) са испуњењем уговорних обавеза већа од уговорне казне, ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

је дужан да исту надокнади НАРУЧИОЦУ. 
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Члан 14. 

 

Уколико ИЗВОЂАЧ РАДОВА не исплати пун износ штете, НАРУЧИЛАЦ има право да 

наплати гаранцију за извршење уговорних обавеза регулисану чланом 24. овог уговора 
 

 

 

 
ГРАДИЛИШНА ДОКУМEНТАЦИЈА 

Члан 15. 

 

У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају током извођења 

радова, а посебно: дан увођења ИЗВОЂАЧА РАДОВА у посао; дан почетка радова; ток 

радова; чињенице од значаја за сигурност грађевинских радова; природни и други 

релевантни услови грађења; чињенице које су довеле или могле довести до прекида 

(застоја) радова; време трајања прекида и датум поновног почетка радова; остале 

чињенице које могу утицати на квалитет радова и датум завршетка радова 

 
Члан 16. 

Надзорни орган НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧ РАДОВА дужни су да се договоре о начину 
вођења грађевинског дневника. 

 

Надзорни орган НАРУЧИОЦА је дужан да овери грађевински дневник у року од 2 (два) дана 

од дана уписа промене у дневник од стране ИЗВОЂАЧА РАДОВА. Ако то не учини у 

наведеном року, сматраће се да је Надзорни орган није сагласан са подацима уписаним у 

грађевинском дневнику. 
 

Члан 17. 
Вођење грађевинског дневника се окончава датумом завршетка уговорених радова на 
датој локацији. 

 

ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 18. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је дужан да одржава место хаварије у складу са важећим прописима 

и да предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење места хаварије, као и да 

га после завршетка радова рашчисти, и однесе ствари које му припадају и локацију 

доведе у првобитно стање. 
 

НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву обавезу у погледу чувања материјалних ствари  
ИЗВОЂАЧА РАДОВА. 

Члан 19. 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је дужан да о свом трошку на месту хаварије предузме све Потребне мере 

техничке заштите, ограђивање и обележавање места извођења радова, постављање запрека 

на прилазима са знацима упозорења, усмеравање саобраћаја и пешака на безбедну страну , 

мере противпожарне заштите, мере обезбеђења сигурности извођења радова, опреме 

уређаја и инсталација, као и пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, као и да 

чува сва материјална добра од оштећења и отуђења. 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА је посебно одговоран за безбедност запослених, у складу са 
прописима којима се уређује безбедност, односно заштита запослених. 
 

Члан 20. 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА се обавезује да штету коју проузрокује на другим инсталацијама или 

грађевинским објектима, и трећим лицима током извођења радова отклони о свом трошку. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 21. 

 
Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да 
ИЗВОЂАЧУ РАДОВА плати законску затезну камату. 
 

 
Члан 22. 

 

Након завршетка радова Надзорни орган НАРУЧИОЦА је дужан да прегледа завршене 

радове и да о нађеним недостацима без одлагања обавести ИЗВОЂАЧА  
РАДОВА. 

 

После прегледа ИЗВОЂАЧ РАДОВА више не одговара за недостатке који су се могли 
опазити обичним прегледом, осим за скривене недостатке. 
 

ВИША СИЛА 

Члан 23. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 

се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 

спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом  сматрају се  поплаве, земљотреси, 

пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке 

власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

ИЗМЕНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 24. 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог 

закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја 

и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у 

конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И НАКНАДА ШТЕТЕ 
Члан 25. 

 

Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни 

споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на 

уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног 

споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.  

Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року 

писмено обавести другу страну. 

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни 

надокнади штету 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 26. 

 
Све спорове настале поводом извршења овог оквирног споразума  уговорне стране ће 
решавати споразумно уз поштовање обостраних интереса. 
 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 
 

 
 

ПРИМЕНА ЗАКОНА 

Члан 27. 

 

На све што није регулисано одредбама овог оквирног споразума, примењиваће се 

одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа који 

регулишу ову област. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 4 (четири) 

истоветних примерака, од којих Наручилац  задржава 3(три) ,а Извођач радова 1(један) 

примерак за своје потребе. 
 

Члан 29. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су oквирни споразум прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

____________________ ______________________ 

в.д. директор ЈП „Топлана“Кикинда Директор 

Душан Марјановић М.П. 

М.П. 
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9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  ПИБ:  

 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а сходно члану 6. став 1. тачка 9.) Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. бр.124/12, 14/15 и 68/15), уз понуду 
прилажем 

 
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ за јавну набавку 

Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта  
на систему даљинског грејања, ЈНМВ 01/2020,  и то: 

 

 

 

__________ динара без пдв 

 

 

 

__________ динара без пдв 

Укупни трошкови без пдв __________ динара 

пдв __________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ __________ динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су 
на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

  
ПОНУЂАЧ 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

Напомена:  
Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади  
Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. бр.124/12, 14/15 и 68/15))  
Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није 
дужан да му надокнади трошкове.  

Достављање овог обрасца није обавезно. 
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10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова  
(«Службени гласник РС», бр. бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

понуђач___________________из ______________ ул. _____________ бр.____ даје 

 
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду деловодни 
број:________________ за јавну набавку Грађевински радови приликом санација 
хаварија и ремонта на систему даљинског грејања, ЈНМВ 01/2020 Наручиоца –
JП“Топлана“ Кикинда Милоша Великог 48, по Позиву за подношење понуда објављеном 
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.01.2020.године, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 
бити ништаван. 
 
 

 

ПОНУЂАЧ 
 

м.п. ___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити појединачно потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, те у том 
смислу Образац треба умножити у потребном броју примерака. 
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11) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ  

 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив и седиште Наручиоца:________________________ 

Матични број: _________________, ПИБ:________________ 

Телефон и контакт особа:_____________________________ 

 

На основу чл. 77. ЗЈН-а Наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

 

да је понуђач ______________________,Матични број _____________ ПИБ _____________ у 

периоду  од 2017,2018 и 2019.год. извршио  грађевинске радове који предмет јавне набавке  

дати у конкурсној документацији у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те 

није било реализације уговорених казни по било ком основу или другог спора по овом 

уговору. 

 

Табела  

Ред 

бр. 
Предмет уговора 

Број и датум 

уговора 

Укупна вредност 

предметних радова по 

уговору 

 

1 
   

 

2 

 

   

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

 

Потврда се издаје на захтев понуђача ____________________________ ради учешћа у 

поступку јавне набавке број 01/2020 Грађевински радови приликом санација хаварија и 

ремонта на систему даљинског грејања и у друге сврхе се не може користити. Потврђујем 

печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

Напомена: Образац ће понуђач копирати у довољном броју примерака и доставити уз своју 

понуду за сваког наручиоца појединачно или са истим текстом али у форми наручиоца који 

издаје потврду. 

 

Место и датум:                                                                  

                                                                       мп     Потпис овлашћеног лица: 

                                                                                          ________________________      
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

Дужник:____________________________ 

Улица. : ___________________________ 

Матични број: ______________________ 

Текући рачун: ______________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

 

Повериоцу: ЈП „ Топлана „ Кикинда 

Улица : Милоша Великог 48, 23300 Кикинда 

Матични број: 08792739 

Текући рачун : 105-670049-13 АИК банка 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

за Повериоца бланко, сопствене менице за добро извршење посла 

 

Предајемо Вам ________ бланко, сопствену меницу бр._____________________, плативу по 

виђењу и oвлашћује се ________________________ као Поверилац да у случају 

неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр.__________ (унети заводни број уговора ЈП „ 

Топлана “ Кикинда ) од ____________. године, може безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова,вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату 

са рачуна Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу 10% од 

укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења 

оквирног споразума. 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна.  

 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу 

предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на 

текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 

субјеката и др. 

 

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

__________________________ 

 

Датум издавања овлашћења: 

_________________. године 


