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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (бр. 70/13) 

за  набавку услуга 
ПРЕВЕНТИВНА И ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД СА СТАНОВИШТА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
(ознака из Општег речника набавки - 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности) 

 
 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012 и 

Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину 
доказивања услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/13), Наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену 
понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга   – Превентивна и периодична 
испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на раду (ознака из Општег 
речника набавки: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности). 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 18.12.2013. године, а најкасније 
до 11:00 часова.  

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:  
 

ЈКП „ Грејање“Цара Душана бр. 7, 26000 ПАНЧЕВО 
са назнаком: «Понуда за набавку бр. 70/13 – НЕ ОТВАРАТИ» 

 
На полеђини  коверте понуђач треба да испише читко своју адресу и телефон. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није поднета Наручиоцу до 18.12.2013. 

године до 11:00 часова.  
Комисија за јавне набавке Наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, ће вратити све 

неблаговремено поднете понуде неотворене Понуђачима, са назнаком да су неблаговремене. 
 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 
дана 18.12.2013.  године у 11:15 часова на адреси: ЈКП „ Грејање“, Цара Душана бр. 7, Панчево, у 
канцеларији број 117 на првом спрату зграде. 

Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији 
Наручиоца предати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети најкасније  у року од 10 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
    
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом која се доставља  и објављује у прилогу позива за подношење понуда. 

Извршене услуге у целини треба да одговарају захтеву из конкурсне документације, у складу са 
спецификацијом. 

Врста и опис услуга које се набављају садржане су у ''Спецификацији'', која је саставни део 
конкурсне документације. 

 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
Наручилац задржава право да не донесе Одлуку о додели уговора о јавној набавци ако 

установи да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације или да су све понуде 
неприхватљиве. 

       

Јавно Комунално Предузеће 
„ ГРЕЈАЊЕ“ 

Цара Душана 7 
Панчево 

Tel: +381 13 315 400,fax: +381 13 351 270  
www.grejanje-pancevo.co.rs 

10.12.2013. 
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ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 
 
- Попуњен  печатом оверен и потписан «Образац понуде»  (Образац 1) 
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац Техничке спецификације (Образац 2)  
- Образац  „изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу“, које саставни део 

конкурсне документације, чиме  Понуђач потврђује испуњеност обавезних услова из члана 75. и 
чалана 76. као и доказивање испуњености из члана 77. Закона о јавним набавкама (Образац 3) 

- Образац  изјаве о независној понуди (Образац 4), 
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5) 
- Oбразац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац 6), 
- Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (Образац 7), 
 
ЦЕНА 
 

Цена треба да буде изражена у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност и са 
посебно исказаним порезом на додату вредност.  

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама. 
              Цена се не може мењати у току трајања Уговора.  
 
РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 

Рок за извршење услуга предметне набавке и  достављање писменог стручног налаза или 
извештаја о испитивању према важећем закону, је 7 дана од позива Наручиоца.  

Место извршења услуге: на локацијaма Наручиоца.    
 
                                                                                                                                                                                                  

РОК ПЛАЋАЊА 
 

Рок плаћања је  10 дана од дана достављеног рачуна за  извршене услуге а на основу 
достављених рачуна. Плаћање се врши на рачун Понуђача.  
 
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуда мора да важи најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

 
ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

Биће разматране понуде које су благовремено предате, и одговарајуће, односно понуде које у 
потпуности испуњавају све техничке спецификације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. 
 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико се не испуне услови за доделу 
уговора  из члана 107. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012), да Одлуку о 
обустави поступка јавне набавке достави понуђачима у року од 3 дана од дана доношења  и да објави 
обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца које садржи податке из  Прилога 3К у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави 
поступка јнмв. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 

Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности бр. 70/13 набавка услуга – 
Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на 
раду (ознака из Општег речника набавки: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности) 
«најниже понуђене цене» под једнаким условима. 

Лице за контакт: Служба набавке: Фара Александар,013/315-400 лок.117 или 064 850 70 94 
email: sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs       
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                                                                                                                                                           Образац 1 
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку мале вредности услуга бр.70/13 
Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на 
раду (ознака из Општег речника набавки: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности) дајемо 
понуду како следи: 
 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________________________________________________ 
 
БРОЈ ПОНУДЕ _____________________________________________________________________ 
 
ДАТУМ ПОНУДЕ____________________________________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА________________________________________________________________ 
 
ГРАД И ОПШТИНА__________________________________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА____________________________________________________________ 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ_________________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН_________________________________________________________________________ 
 
ТЕЛ/ФАКС_________________________________________________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ___________________________________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ______________________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА_________________________________________________________ 
 
БРОЈ РАЧУНА - НАЗИВ БАНКЕ _______________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА______________________________________ 
 
УКУПНА ЦЕНА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ БЕЗ ПДВ-а________________________________________ 
 
ПДВ_______________________________________________________________________________ 
 
УКУПНА ЦЕНА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА ПДВ-ом________________________________________ 
 

 
Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. 

 
 
 
 
           Датум:                    Потпис понуђача: 
 

                                 МП                            _______________________ 
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 Образац 2 
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и 
здравља на раду (ознака из Општег речника набавки: 71317200 - Услуге у области здравства и 
безбедности) на основу следећих прописа: 

1. Закона о безбедности на раду („Сл. гласник РС“ број 101/05) 
2. Правилника о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за ради уређајима („Сл. 

лист СФРЈ“ број 18/91) 
3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад 

(„Сл. гласник РС“ број 101/05) 
4. Паравилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања радне околине 

(„Сл. гласник РС“ број 94/06 и исправка број 108/06) 
Предходна испитивања су рађена у децембру 2010. године и раде се сваке треће године 

  
 

поз ОПИС Класификација Прегледи 
Јед. 
Мере 

кол. 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

Укупно 
без 

ПДВ-а 

1 
Ровокопач-утоваривач 
„PALAZANI“ 

Грађевинске 
машине 

преглед 
на 3 

године 

ком 1   

2 Вибронабијач ком 1   

3 Секач за бетон ком 1   

4 Моторна тестера ком 1   

5 Моторна косачица за траву Машине за 
хортикуру 

ком 1   

6 Моторни тример за траву ком 1   

7 Компресор  ком 1   

8 Агрегат 6500W  ком 1   

9 Хидраулична дизалица 1,5Т  ком 1   
 

УКУПНО:  
ПДВ:  

СВЕГА:  
 
                Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена под једнаким условима: 
Рок за извршење услуга предметне набавке и  достављање                   Потврдите са ”да“                                                                
писменог стручног налаза или извештаја о испитивању према                  у колони десно                  
 важећем закону, је 7 дана од позива Наручиоца. 

 

Место извршења извршења услуга:                                                             Потврдите са ”да“                                                                
на локацијама Наручиоца                                                                                 у колони десно                  
                                                                                                                                              

 

Начин и рок плаћања: Плаћање се врши на рачун понуђача    Потврдите са ”да“  
у року од 10 дана од достављања рачуна, на основу                                у колони десно 
документа којим је потврђено извршење услуга                                                                                                                                                                           
услуга..  

 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача: 

   
 
 
 
 
 
 
   
 



Страна 5 oд 11  

                                                                                                                                                        
 Образац  3 
 
 
_____________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 
Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за 
учешће сагласно члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у оговарајући 
регистар (Члан 75.став 1. тачка 1.Закона о 
јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач 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 против примања и 
давања мита и кривично дело превара 
(Члан 75.став 1.тачка 2. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да правно лице и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђивано за неко од дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично примања и давања мита, 
кривично дело преваре 
За предузетника  као понуђача: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрађњих послова да лице и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривично дело против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично 
дело преваре 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази у 
време обављивања односно слања позива 
за подношење понуда (Члан 75.став 1. 
тачка 3. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Потврда привредног 
и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда 
Агенције за привредне регистре, да код овог органа 
није регистровано да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности. 
За предузетника као понуђача: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова или потврда 
одговарајућег регистра да код тог органа није 
регистровано да му је изречена мера забране 
обављања делатности. 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 



Страна 6 oд 11  

4. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (Члан 
75.став 1.тачка 4. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основну 
изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе 
или потврда надлежног органа да се подносилац 
понуде налази у поступку приватизације. 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,  

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке 

Лицинца издата од Министарства рада и социјалне 
политике за обављање послова прегледа и 
испитивања опреме за рад 

Додатни услови за учешће у поступку јавне 
набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће 
сагласно члану 77. ЗЈН  

6. 

Финансијски капацитет – да је имао укупне 
приходе за извршење услуга које су предмет 
ове јавне набавке (2010, 2011 и 2012.) у 
висини од 100.000,00 динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје 
Народна банка Србије за 2010,2011 и 2012. годину 

7. 

Да располаже неопходним пословним 
капацитетом (да је у предходне 3 године - 
2010, 2011 и 2012. -  имао укупне приходе од 
извршење ове услуге које су предмет ове 
јавне набавке  у висини од најмање 
150.000,00  дин.) 

Закључени уговори о извршеним услугама  које су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године - 2010, 
2011 и 2012 или Потврде за референце 

 
 
 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ НЕ 
МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ 
ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 

ИЗЈАВА 
 

Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012). 
 
 
     Место и датум:                        Понуђач: 
  
                                                                                                                                          _________________ 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 7 oд 11  

 
 
 

Образац 4 
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

Сагласно чл. 61. ст. 4 тачка 9 Закона о јавним набавкама и чл. 20 Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова, понуђач: 

 
 
 

 
Назив и седиште понуђача 

 
 
 

Овим путем изјављује под материјалном  и кривичном одговорношћу да понуду за ЈНМВ 70/13 
Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на 
раду (ознака из Општег речника набавки: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности)  
подноси независно без договора са другим понуђачима или заинтересованом лицима. 

 
 
 
 
 

    
Место и датум:   Печат и потпис овлашћеног лица 
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Образац 5 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 
 

Сагласно чл. 61. ст. 4 тачка 8 Закона о јавним набавкама и чл. 19 Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова, овим путем достављам трошкове припреме конкурсне документације за ЈНМВ 70/13 - 
Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на 
раду (ознака из Општег речника набавки: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности). 

 
 

 
Назив и седиште понуђача 

 
 
 
 
 
1. Трошкови прибављања средства обезбеђења – менице _______________  динара. 
 
2. Трошкови израде узорка или модела израђених у складу са техничким спецификацијама 

________________  динара. 
 
 
 
 
 

    
Место и датум:   Печат и потпис овлашћеног лица 
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Образац 6 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 
 
 

Сагласно чл. 61. ст. 4 тачка 8 Закона о јавним набавкама и чл. 19 Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова за ЈНМВ 70/13 - Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са 
становишта безбедности и здравља на раду (ознака из Општег речника набавки: 71317200 - 
Услуге у области здравства и безбедности) понуђач: 

 
 
 
 

 
Назив и седиште понуђача 

 
 
 
 
 

Овим путем изјављује под материјалном  и кривичном одговорношћу да поштује све обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити 
животне средине. 
 
 
 
 

    
Место и датум:   Печат и потпис овлашћеног лица 
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Образац 7 
 
                                                                             (МОДЕЛ УГОВОРА) 

Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
ТЕЛ:(013)315-400,319-241; 
Факс: 013 351-270 
Број: 6/ 
Панчево,          2013. година 
     
 
УГОВОР О  ПРЕВЕНТИВНОМ И ПЕРИОДИЧНОМ ИСПИТИВАЊУ ОПЕМЕ ЗА РАД СА СТАНОВИШТА 

БЕЗБЕДНОДТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
Закључен између: 
 

1. ЈКП „ ГРЕЈАЊЕ“, ПАНЧЕВО, Цара Душана бр. 7, кога заступа директор Миодраг Лазић, дипл. 
економиста, ПИБ 101050607, матични број 08488754 рачун бр. 160-10373-94 Банка ИНТЕСА (у 
даљем тексту: наручилац)  и 

2. __________________________________________ кога заступа директор __________________, 
ПИБ _________________, матични бр. _______________ рачун бр. 
___________________________, (у даљем тексту: вршилац услуга) 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора су услуге Превентивног и периодичног испитивања опреме за рад са 
становишта безбедности и здравља на раду (ознака из Општег речника набавки: 71317200 - Услуге у 
области здравства и безбедности) – јнмв бр. 70/13, а у свему у складу са спецификацијом услуга из 
конкурсне документације наручиоца, као и понудом вршиоца услуга бр. ___________ од 
______________ године, које су саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
 Укупна уговорена вредност услуга из чл. 1 овог Уговора, за период важења овог Уговора је 
______________динара, без урачунатог ПДВ-а, ПДВ у износу од _____________ динара, а са 
урачунатим ПДВ-ом је _______________ динара.  

Цена се не може мењати у току трајања Уговора.  
 

Члан 3. 
  Рок за извршење услуга предметне набавке и  достављање писменог стручног налаза 

или извештаја о испитивању према важећем закону, је 7 дана од позива Наручиоца.  
Место извршења услуге: на локацијaма Наручиоца.    

 
Члан 4. 

 Достављени рачун представља основ за плаћање извршене набавке услуге из члана 1. овог 
Уговора. 

Наручилац се обавезује да најкасније у року од 10 дана, од дана достављања рачуна на основу 
документа којим се потврђује извршење услуге изврши плаћање на рачун Вршиоца услуге бр. 
________________________ код «___________________» _______________. 
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Члан 5. 

Вршилац услуге се обавезује да ће штету која настане услед неквалитетно извршене услуге 
надокнадити у висини стварно причињене штете. 
 

Члан 6. 
 Уговор се закључује на одређено време, а најкасније до 28.02.2014. године. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком од 30    

дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  прихваћених 
обавеза до дана раскида Уговора. 

 
Члан 8. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на 
надлежност Привредног  суда у Панчеву.  
 

Члан 9. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) 

примерка, за своје потребе. 
     
 
 
 
 

             ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ            НАРУЧИЛАЦ 
 

        _________________                    __________________ 
 


