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ПРЕГОВАРАЧКИ  ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

  
ИЗРАДА И ЗАМЕНА БУБЊЕВА ЗАГРЕЈАЧА ВОДЕ 
НА КОТЛУ БР. 1 НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ У ПАНЧЕВУ 

 (ознака из Општег речника набавки: 50531100 – Услуге поправке и 
одржавања котлова) 

 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 50/2017 II 
 

 

 

Датум и време 

Рок за објављивање позива за 
подношење понуда и конкурсне 
документације на Порталу јавних 
набавки  

28.08.2017. год. 

Рок за подношење понуде 01.09.2017. год. до 10:00 часова 

Отварање понуда 
01.09.2017. год. у 10:15 часова  

  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
 Сала за састанке,  соба бр. 205 

Конкурсну документацију је 
сачинила Комисија у саставу: 

Драгица Радуловић, службеник за јавне набавке, члан, 
 
Владимир Гаврановић, дипл.маш.инг. стручно лице, члан 
 
Зорица Влаховић, дипломирани економиста, члан 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15, 
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 50/2017 II деловодни број 11/236 -1 од 
28.08.2017. године  и Решења о именовању комисије за јавну набавку ЈН 50/2017 II, деловодни 
број 11/236-2  од 28.08.2017. године, припремљена је 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у преговарачком поступку без објављивања позива за  

подношење понуда  за јавну набавку услуга 

- ИЗРАДА И ЗАМЕНА БУБЊЕВА ЗАГРЕЈАЧА ВОДЕ 
НА КОТЛУ БР. 1 НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ У ПАНЧЕВУ 

 (ознака из Општег речника набавки: 50531100 – Услуге поправке и одржавања котлова) 

ЈН 50/2017  II 
 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
II 

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

 
III 
 

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

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН 50/2017 II су додатне  услуге - Израда и замена бубњева загрејача 
воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж у Панчеву (ознака из Општег речника набавке  

50531100 – Услуге поправке и одржавања котлова) 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по  партијама: 
 
3. Процењена вредност јавне набавке 
Јавна набавка се процењује на вредност  од 1.900.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
4. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Драгица Радуловић – Службеник за јавне набавке.  

Е – mail: dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца 
од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца 
телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана 
наручиоца. 
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II 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  

 
TЕХНИЧКИ ПОДАЦИ, УСЛОВИ И ПРЕДМЕР ИЗРАДЕ И ЗАМЕНЕ БУБЊЕВА ЗАГРЕЈАЧА 

ВРЕЛОВОДНОГ КОТЛА ВКЛМ-П-20, ФАБР.БР. 17340 
 

Технички подаци котла – исправа посуде 
 

Фирма, односно назив корисника ЈКП „Грејање“ Панчево 

Фирма, односно назив произвођача „ТПК“ Загреб 

Фабрички број / година израде 17340 / 1984. 

Назив и ознака Пакетни котао ВКЛМ-П-20 

Врста, тип Вреловодни мембрански котао 

Називна величина (м2 или м3) 592 м2 (загревна површина) 

Највећи дозвољени радни притисак 
(бар) 

16* (према одобрењу Републичке 
инспекције парних котлова бр. 93-278/1 од 
27.10.1993. снижен на 11,1 bar) 

Испитни притисак течности (бар) 24* (16,65 bar на основу снижења највећег 
дозвољеног радног притиска) 

Испитна материја  Вода 

Температура испитне материје (˚C) 10-50 

Радни флуид  Вода 

Температура воде на излазу из котла 
(˚C) 

130 

Температура воде на улазу у котао (˚C) 70 

Снага котла (МW) 23,3 

Запремина суда / ложишта (м3) 20 / 76,23 

Категорија опреме IV 

Ниво опасности Висок ниво опасности 

 
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
1. Технички  услови чине саставни део тендера о извођењу радова.  
Израдом и заменом  је предвиђено: 
 Израда и замена горњег бубња загрејача воде. 
 Израда и замена доњег бубња загрејача воде. 
 
2. Извођач је одговоран за квалитет извођења радова као и за уредно пословање. 
 
3. Израда елемената котла који су предвиђени за замену треба да буде израђена у свему према 
приложеним цртежима, опису у предмеру, техничким условима, важећим стандардима, нормама 
и Правилником за опрему под притиском, као и у складу са Правилницима и стандардима 
наведеним у Пројектној документацији санације котла.  
 
4. За све измене од Пројектне документације  које Извођач изврши током вршења радова на 
изради и замени бубњева загрејача воде, мора имати сагласност надзорног органа именованог 
од стране Инвеститора, као и сагласност Именованог тела које ангажује Извођач за 
контролисање усаглашености током израде опреме под притиском. Све евентуалне измене 
морају бити усаглашене са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и 
оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011) 
 
5. Уговорени износ за израду и замену бубњева загрејача воде, обухвата и испоруку 
припадајућег материјала и елемената помоћне конструкције са транспортом до градилишта, 
истоваром и лагеровањем на градилишту ако у опису радова или предрачуну није другачије 
наглашено.  
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6. Извођач треба да испоручи нов материјал за израду елемената предвиђених за замену ако то 
у опису радова или у предрачуну није другачије наглашено. Материјал који буде употребљен за 
израду мора бити у складу са стандардом за предметну опрему под притиском SRPS EN 12952, 
солидне конструкције и обраде, без икаквих грешака и одговарати прописима за фабрикацију 
одговарајућег материјала.  
 
7. Израда и замена бубњева загрејача воде мора бити изведена у складу са Пројектном 
документацијом санације и у складу са SRPS EN 12952-2 и SRPS EN 12952-5 и Правилником о 
техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под 
притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011) 
 
8. Испитивања заварених спојева извршити у обиму наведеном у плану заваривања у оквиру 
графичке документације Пројекта. 
 
Б. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ДЕЛОВА КОТЛА 
 
1.Пре почетка израде делова, без обзира на поузданост произвођача, односно атеста, извршити 
реатестацију материјала од лима и цеви од којих се планира производња делова. Понуђач мора 
пре почетка производње позвати представника Наручиоца и у његовом присуству извршити 
одсецање цеви за реатестацију. О реатестацији треба да се стара Понуђач тако што ће је о свом 
трошку поверити посебној фирми која поседује акредитовану лабораторију за обављање таквих 
испитивања. Потребно је извршити визуелну, димензионалну контролу, испитивање хемијског 
састава и механичких особина. Наручилац  задржава право да одустане од реатестације 
материјала. Понуђач, са своје стране, треба да изврши уобичајену улазну контролу материјала за 
производњу. 
 
2.Контрола квалитета фабрички израђених делова обухвата визуелну контролу, димензиону 
контролу, радиографску контролу сучеоно заварених спојева у обиму прописаном стандардом, 
контролу према Анексу C SRPS EN 12952-5 , пробу хладним воденим притиском, пенетрантску 
или контролу ултразвуком. Контрола и испитивања се врше према одредбама важећих стандарда. 
После успешног испитивања комплетира се одговарајућа документација којом се доказује 
квалитет употребљеног материјала, изведених радова и извршених испитивања. Понуђач је 
дужан да одреди квалификованог инжењера са IWЕ уверењем за праћење заваривачких радова. 
 
3. Када су извршена сва прописима предвиђена и уговорена испитивања, врши се обележавање, 
припрема за отпрему и отпрема опреме из фабрике на место уградње. Опрема се обезбеђује да у 
току утовара, транспорта, истовара и осталих манипулација са опремом не дође до оштећења 
или промене облика. 
Трошкови контроле, испитивања и заштите треба да буду садржани у цени израде. 

 
4. Заваривање делова 
Заваривање делова се изводи према технологији заваривања коју је прописао пројектант. 
Електроде за заваривање цеви треба одабрати према технологији заваривања у Пројекту 
санације, као и према квалификованим процедурама заваривања 
Заваривање цеви могу вршити само атестирани заваривачи са важећим атестима у складу са 
стандардом SRPS EN ISO 9606-1, који су издати од стране овлашћене – квалификоване 
установе. Атест мора бити одговарајући за захтевани положај и групу основног и додатног 
материјала.  
 
5. Испитивање завареног споја  
Заварен спој треба да је уредан, чист и без пукотина, са добрим проваром у корену, без 
прегорелих места и других мана. За испитивање завара треба применити визуелну, магнетну 
пенетрантску  и радиографско испитивање у зависности од контроле прописане технологијом 
заваривања. Изведене заварене спојеве треба испитати према обиму испитивања датом у 
оквиру Пројекта санације.  
Сходно Правилнику, Именовано тело Извођача радова спроводи повремену контролу током 
вршења радова на заваривању опреме под притиском. 
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Контролу заварених спојева врши овлашћена акредитована лабораторија која мора поседовати 
квалификоване испитиваче заварених спојева у складу са Правилником о техничким захтевима 
за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС 
број 87/2011) 
 
Кретеријуми прихватљивости грешака у завареном шаву вршити у складу са стандардима SRPS 
EN ISO 5817.  
 

В. КОНТРОЛИСАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
 
 Општи услови 

 
Контрола и инспекција се врше у складу са SRPS EN 12952-5 и 6 и у складу са Правилником о 
техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглешености опреме под 
притиском – Сл.гласник РС 87/11. 
1. Пре почетка радова доставити програм контроле и испитивања који обухвата методе, 
обим, ко обавља контролу, по ком стандарду или упутству, као и критеријуму прихватљивости и 
документом који прати контролу – обавезан документ који мора бити оверен од стране Наручиоца 
и без њега не могу почети монтажни радови. Контрола  се  обавља за све време трајања ремонта 
од стране Наручиоца, Надзорног органа именованог од стране Наручиоца. Контрола се састоји у 
контроли примене прописане технологије, поступака и резултата. Контролишу се све фазе и 
активности почевши од квалитета основног материјала, процеса производње до обављања 
монтажних радова. За сваку нову фазу активности Понуђач је обавезан да писмено позове 
Наручиоца који треба да писмено потврди могућност наставка планираних активности и 
операција. Овакав поступак не ослобађа Понуђача од одговорности за квалитет производа, 
односно изведених радова, већ служи да се на време уоче и зауставе евентуалне неправилности 
како из неправилног рада не би проистекла штета. 
Пре почетка радова Понуђач је дужан да достави прецизан и детаљан термин план свих фаза 
радова. 
Контрола заваривачких радова је прописана у технологији заваривања, односно у пројектно 
техничкој документацији (ПТД). 
Пре почетка радова на монтажи и заваривању Понуђач је дужан да достави на преглед и 
сагласност: 
- Технологију заваривања. 
- Спецификације технологије заваривања (WPS листе) са уверењем о квалификованости 

поступка заваривања. 
- Списак заваривача који су предвиђени за извођење заваривања, са припадајућим важећим 
уверењима о стручној оспособљености. 
- Списак опреме за заваривање предвиђене за употребу, (апарати за заваривање, пећи за 
сушење електрода, тоболци и сл.). 
- Решење за лице одговорно за координацију у заваривању са уверењем о квалификованости. 
- Доказе о квалитету додатног и потрошног материјала за заваривање.  
- Доказе о квалитету основног материјала предвиђеног за уградњу. 
- Плана заваривања са распоредом и редоследом сваког појединачног завара. 
- План и програм контроле. 
- Квалификацију поступка заваривања панела на монтажи. 
- Квалификацију поступка савијања. 
 
2.  После извршења свих радова и прописаниих контрола заварених спојева врши се проба котла 
хладним воденим притиском. Проба се врши тако што се на цевном систему котла блиндирају све 
везе котла са инсталацијом, затим котао напуни водом температуре 10–50ºC уз истовремено 
одзрачивање цевног система. Проба се врши у присуству надлежног Именованог тела.  
3.  О свим обављеним  контролама  и  испитивањима  обавезно  је  формирати  писане документе 
који морају бити потписани од овлашћених лица. 
4.  После извршене пробе цевног система котла забрањено је било какво заваривање на 
деловима цевног система без сагласности Наручиоца. 
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Именовано тело ангажује Понуђач уз сагласност Наручиоца. Трошкове ангажовања Именованог 
тела сноси Понуђач. 
 
Испитивање 
 Визуелни преглед 
Пре него што се приступи испитивању котловског постројења путем хидро пробе, врши се 
визуелни преглед ради провере квалитета монтажних радова и комплетности у односу на 
последње ревизије диспозиционих цртежа котловског постројења, изометрија, шема екрана и 
цевних змија загрејача воде и инструментације. О извршеном прегледу се сачињава записник са 
надзорним органом – Именованим телом.  
Уколико се током прегледа открију недостаци, Извођач је дужан да их отклони у најкраћем року.  
 
НАПОМЕНА: 
Именовано тело ангажује Понуђач. Трошкове ангажовања Именованог тела сноси Понуђач. 
 

Р.бр. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количина 
Јед. 

цена* 
(дин.) 

Укупно* 
(дин.) 

 ПРЕДМЕР НАБАВКЕ, ИЗРАДЕ И ИСПОРУКЕ         

  Израда горњег и доњег бубња загрејача 
воде 

        

1. Набавка и испорука материјала:         

  Лим ≠22x2000x2500, материјал: P265GH Ком. 4     

  Данце Ø800 x 20 mm, материјал: P 265 GH Ком. 4     

  Остали материјал (преграде, цевни 
прикључци, прирубнице,...) 

kg 1320     

2. Израда бубњева у радионици и испорука         

  Сечење и савијање елемената бубњева Ком. 4     

  Уздужно и попречно заваривање елемената 
бубњева Компл. 2     

  Машинска израда отвора на бубњевима   Ком. 1764     

  Израда ревизионих отвора са поклопцима и 
монтажа на бубњеве Ком. 4     

  Блоковање – заваривање данаца са плаштом Ком. 4     

  Израда преградних плоча и заваривање на 
позицијама унутар бубња Ø756 x 8/5 mm Ком. 19     

  Израда прикључака горњег и доњег бубња Компл. 2     

  Визуелна, пенетрантска и ултразвучна 
контрола заварених спојева према SRPS EN 
12952-6 од стране овлашћене лабораторије 

Пауш.       

  Ангажовање Именованог тела на праћењу 
производње и монтаже горњег и доњег 
бубња загрејача воде 

Пауш.        

  Израда радионичке и атестне документације   Пауш.       

  Транспорт бубњева на место монтаже Компл.  2     

 
НАПОМЕНА: 
 

 ПРЕДМЕР НАБАВКЕ, ИЗРАДЕ И ИСПОРУКЕ БУБЊЕВА ЗАГРЕЈАЧА ВОДЕ 
ВРЕЛОВОДНОГ КОТЛА ВКЛМ-П-20, ФАБР.БР. 17340, ДАТ ЈЕ ОКВИРНО У СКЛАДУ СА 
ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРОЈЕКТОМ САНАЦИЈЕ ПРЕДМЕТНОГ КОТЛА. 
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 ПОНУЂАЧ  ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОБРО САГЛЕДА КОМПЛЕТАН ПОСАО И ДА 
ЕВЕНТУАЛНЕ РАДОВЕ КОЈИ НИСУ ДЕФИНИСАНИ У ОКВИРНОМ ПРЕДМЕРУ 
УКАЛКУЛИШЕ У ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“. 

 
1. Неопходан кадровски капацитет 

 Понуђач мора да поседује неопходан кадровски капацитет и то: 
- Два дипломирана инжењера машинства-мастер, оба са лиценцама 330 и 430 и са 

минимум 5 година радног искуства, 
- Два инжењера заваривања са сертификатом IWЕ или ЕWЕ, 
- Два ТIG заваривача са важећим сертификатима,  
- Два  REL  заваривача са важећим сертификатима, 
- Два МIG/МАG заваривача са важећим сертификатима, 
- Два гасна заваривача са важећим сертификатима, 
- Пет бравара. 

 Доказује се приложеном копијом М обрасца. 

 Инжењерске лиценце се доказују потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце, 
не старије од месец дана (ове документе Понуђач није у обавези доставити уколико су 
исте доступне на интернет страници Инжењерске коморе Србије). 

 
2. Неопходан технички капацитет 
2.1. Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то сертификате према 
стандардима: 
       - ISO 9001: 2008 
       - ISO 14001:2004 
       - OHSAS 18001: 2007 
       - EN ISO 3834-2 
       Доказује се копијом  одговарајућег сертификата. 
2.2  Производни погон 

           Минимални услови које понуђач мора да испуни: 
- Хала за производњу котлова и опреме под притиском опремљене крановима. 
- Наткривено складиште за материјал. 

 Доказује се изводом из катастра непокретности или уговором о закупу. 

2.3. Опрема за заваривање са важећим сертификатом: 
-   TIG апарати и опрема – 2 комплета, 
-   REL апарати и опрема  - 2 комплета, 
-   MIG/MAG апарати и опрема – 2 комплета, 
- Опрема за гасно заваривање и сечење – 2 комплета. 

 Доказује се картоном опреме и сертификатом исправности уређаја. 

2.4. Посебни захтеви за произвођача котла 
-   Способност производње цевних панела који ће се користити у изради котла. 

 Доказује се са WPQR сертификатом за цевни екран (панел) према SRPS EN 12952-5 
- Способност савијања цеви које ће се користити у изради котла. 

 Доказује се са BPQR сертификатом према SRPS EN 12952-5. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

 

 - Понуђач мора  да има неопходан финансијски 
капацитет односно да има  укупне приходе  за три 
године (2014, 2015 и 2016.) у висини од најмање 
3.800.000 динара 

2   ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

2.1. Понуђач мора да поседује неопходан технички 
капацитет и то сертификате према стандардима: 

       - ISO 9001: 2008 
       - ISO 14001:2004 
       - OHSAS 18001: 2007 
       - EN ISO 3834-2 

2.2  Производни погон 
           Минимални услови које понуђач мора да 
испуни: 

- Хала за производњу котлова и опреме 
под притиском опремљене крановима. 

Наткривено складиште за материјал 
2.3. Опрема за заваривање са важећoм 
сертификацијом: 

-   TIG апарати и опрема – 2 комплета, 
-   REL апарати и опрема  - 2 комплета, 
-   MIG/MAG апарати и опрема – 2 комплета, 
- Опрема за гасно заваривање и сечење – 2 
комплета. 

2.4. Посебни захтеви за произвођача котла 
-   Способност производње цевних панела који ће се 
користити у изради котла 
-  Способност савијања цеви које ће се користити у 
изради котла. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Понуђач мора да поседује неопходан кадровски 
капацитет и то: 

- Два дипломирана инжењера машинства, 
оба са лиценцама 330 и 430 и са минимум 5 
година радног искуства, 

- Два инжењера заваривања са 
сертификатом IWЕ или ЕWЕ, 

- Два ТIG заваривача са важећим 
сертификатима,  

- Два  REL  заваривача са важећим 
сертификатима, 

- Два МАG заваривача са важећим 
сертификатима, 

- Два гасна заваривача са важећим 
сертификатима, 

- Пет бравара. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и, у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3 понуђач доказује 
достављањем  ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 76.. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 

 Наручилац  може  пре доношења одлуке о додели уговора  да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
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односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

4) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације) 

 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1)  Финансијски капацитет- Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР    
за 2014, 2015, 2016 годину.  
 
2) Технички капацитет – Доказ: копија одговарајућег сертификата; извод из катастра    
непокретности;  картон  опреме и сертификат исправности уређаја; WPQR сертификатом 
за цевни екран (панел) према SRPS EN 12952-5;BPQR сертификат према SRPS EN 12952-
5. 

3) Кадровски капацитет – Доказ: М образци и копије  тражених лиценци. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. 
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. Преговарање ће се 
вршити у 3 корака: 

1. Корак – отварање понуда и уношење у записник понуђене цене 
2. Корак – Позив понуђачиу да да попуст на понуђену цену 
3. Корак – Позив понуђачу  да да своју коначну цену. 

 
 
Представник понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, оверено и 
потписано од стране законског заступника понуђача. 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 
понуди. 
 
 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних  услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН и, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од _______________ за јавну набавку услуга – Израда и замена 
бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж у Панчеву, ЈН 50/2017 II. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
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Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има 

већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 
на топлани Котеж у Панчеву  

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  

 

 
Рок и начин плаћања 
 

-30% аванс, најкасније 10 дана након достављања 
гаранције за повраћај авансног плаћања 
- 45 дана од дана оверене ситуације 
- уплата на рачун понуђача (вршиоца услуга) 

 
Рок важења понуде 

 
30 дана 

 
Рок извршења услуга 

 
20.09.2017. 

 
Гарантни период (не може бити краћи 
од 24 месеца од дана примопредаје) 
 

 
 
Гаранција _______ месеци 

 
Место и начин извршења услуга 
 

 
Панчево, топлана Котеж 

 
Датум                                  Понуђач 

                М. П.  
_____________________________                  ________________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р.бр. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количина 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

(дин.) 

Укупно без 
ПДВ-а 
(дин.) 

 ПРЕДМЕР НАБАВКЕ, ИЗРАДЕ И ИСПОРУКЕ         

  Израда горњег и доњег бубња загрејача воде         
1. Набавка и испорука материјала:         

  Лим ≠22x2000x2500, материјал: P265GH Ком. 4     

  Данце Ø800 x 20 mm, материјал: P 265 GH Ком. 4     

  Остали материјал (преграде, цевни прикључци, 
прирубнице,...) 

kg 1320     

2. Израда бубњева у радионици и испорука         

  Сечење и савијање елемената бубњева Ком. 4     

  Уздужно и попречно заваривање елемената 
бубњева Компл. 2     

  Машинска израда отвора на бубњевима   Ком. 1764     

  Израда ревизионих отвора са поклопцима и 
монтажа на бубњеве Ком. 4     

  Блоковање – заваривање данаца са плаштом Ком. 4     

  Израда преградних плоча и заваривање на 

позицијама унутар бубња Ø756 x 8/5 mm Ком. 19     

  Израда прикључака горњег и доњег бубња Компл. 2     

  Визуелна, пенетрантска и ултразвучна контрола 
заварених спојева према SRPS EN 12952-6 од 
стране овлашћене лабораторије 

Пауш.       

  Ангажовање Именованог тела на праћењу 
производње и монтаже горњег и доњег бубња 
загрејача воде 

Пауш.        

  Израда радионичке и атестне документације   Пауш.       

  Транспорт бубњева на место монтаже Компл.  2     

УКУПНО :   

ПДВ (20%):   

УКУПНО СА ПДВ :   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а за сваку тражену услугу  која је  предмет 

јавне набавке  
 у колони 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваку тражену услугу  која је  предмет јавне 

набавке  
 На крају  уписати  укупну цену без ПДВ-а за све тражене услуге  која су предмет јавне 

набавке, ПДВ и  укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 

Датум:                 М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

ЈН 50/2017 II - Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на топлани 
Котеж у Панчеву , , како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке - Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж у 
Панчеву, ЈН 50/2017 II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76 ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке -Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на 
топлани Котеж у Панчеву, ЈН 50/2017 II испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН); 

ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
1) Да је  имао укупне приходе  за три  године (2014, 2015 и 2016.) у висини од најмање 

3.800.000,00 динара; 
2) Да понуђач поседује неопходан технички капацитет.  
2.1. Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то сертификате према 
стандардима: 
       - ISO 9001: 2008 
       - ISO 14001:2004 
       - OHSAS 18001: 2007 
       - EN ISO 3834-2 
2.2  Производни погон 
           Минимални услови које понуђач мора да испуни: 
- Хала за производњу котлова и опреме под притиском опремљене крановима. 
Наткривено складиште за материјал 
2.3. Опрема за заваривање са важећoм сертификацијом: 
-   TIG апарати и опрема – 2 комплета, 
-   REL апарати и опрема  - 2 комплета, 
-   MIG/MAG апарати и опрема – 2 комплета, 
- Опрема за гасно заваривање и сечење – 2 комплета. 
2.4. Посебни захтеви за произвођача котла 
-  Способност производње цевних панела који ће се користити у изради котла 
-  Способност савијања цеви које ће се користити у изради котла. 
 
3) Да понуђач поседује неопходан кадровски капацитет. 

Понуђач мора да поседује неопходан кадровски капацитет и то: 
- Два дипломирана инжењера машинства, оба са лиценцама 330 и 430 и са минимум 5 

година радног искуства, 
- Два инжењера заваривања са сертификатом IWЕ или ЕWЕ, 
- Два ТIG заваривача са важећим сертификатима,  



Конкурсна документација за јавну набвку 50/2017 II  страна 19 од 27 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

- Два  REL  заваривача са важећим сертификатима, 
- Два МАG заваривача са важећим сертификатима, 
- Два гасна заваривача са важећим сертификатима, 
-       Пет бравара. 

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
  
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке - Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на 
топлани Котеж у Панчеву, ЈН 50/2017 II – ЈН 50/2017 II, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

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

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, са назнаком:  
 

,,Понуда за јавну набавку услуга 

– Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж у 
Панчеву, ЈН 50/2017 II – 

НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.09.2017. 
године, до 10 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 01.09.2017. године у  10.15 часова, у Панчеву, Цара 
Душана 7, у канцеларији Службе набавке, соба бр. 202.  
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1) 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних  услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН и, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

 
3. ПАРТИЈЕ 

Набавка није  обликована по  партијама:  
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара 
Душана 7,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  Израда и замена бубњева загрејача воде на 
котлу бр. 1 на топлани Котеж у Панчеву, ЈН 50/2017 II - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  Израда и замена бубњева загрејача воде на 
котлу бр. 1 на топлани Котеж у Панчеву, ЈН 50/2017 II  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  Израда и замена бубњева загрејача воде на 
котлу бр. 1 на топлани Котеж у Панчеву, ЈН 50/2017 II, - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда и замена бубњева загрејача 
воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж у Панчеву, ЈН 50/2017 II, - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у 
поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду 
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 6. у поглављу V). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 5. у поглављу V). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање ће се вршити по следећој динамици: 
-30% авансно, најкасније 10 дана након достављања гаранције за повраћај авансног плаћања 
-45 дана од дана оверене  ситуације (привремене и кончане) 
- уплата на рачун понуђача (вршиоца услуга) 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за ремонтовани котао не може бити краћа од 2 године од дана пуштања у рад. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуга 
Рок извршења услуга (радова)  је најкасније  20.09.2017. године. 
Место извршења ремонта котла – адреса наручиоца: Панчево, Топлане Котеж, Стевана 
Шупљикца бб.  
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и испорука. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси три банкарске гаранције:, за 
повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла  и за отклањање грешака у гарантном 
року. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив, не може да садржи 
додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног 
који је одредио наручилац или промењену месну надлежности за решавање спорова. 

 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Вршилац услуга ће доставити 

наручиоцу  пре уплате аванса, у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног 
извршења посла.  
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Банкарску гаранцију за добро извршење посла Вршилац услуга  предаје  Наручиоцу у 
року од 10 дана од дана закључења уговора,  у висини од 10 % од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, која ће бити са клаузулам: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 
приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се, са роком важности до 
15.10.2017. године. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Вршилац услуга подноси 
наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне вредности 
уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још 5 пет 
дана дуже од гарантог рока који је одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. 
Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
Вршилац услуга не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
Трошкове прибављања банкарских гаранција сноси Вршилац услуга. 
 
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања се доставља Наручиоцу  пре уплате 
аванса, у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног извршења посла.  
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Вршилац услуга  предаје  Наручиоцу у року од 
10 дана од дана закључења уговора. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, доставља се у тренутку 
примопредаје предмета уговора. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Цара Душана 7, 
Панчево, електронске поште на e-mail dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 
013/351-270, 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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 50/2017 II. Ако наручилац измени 
или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и 
то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
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захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, 
као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 

 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 
dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели 
уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 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.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе 
да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из 
члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца 
пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 
динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000,00 динара. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет 
након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих 
оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, 
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
   (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; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈН 50/2017 II 
   (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, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
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трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 
 
 
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 
 


