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На основу члана 39.,52. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12,68/2015) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 68/2015 (у даљем 
тексту: правилник),  

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом  
(бр.5494/2 од 28. Јула 2017.године), припремљена је следећа: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

За предметну јавну набавку мале вредности Услуга наруџбеницом, 
 

2.2.22 Н/2017„ Правне услуге“ 
ОРН-79110000-Правни савети и заступање 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

1. Насловна страна конкурсне документације,   страна 1 од 7 

2. Садржај конкурсне документације,   страна 2 од 7 

3. Позив за достављање докумeнтације,   страна 3 од 7 

4. Основни подаци о понуђачу,      страна 4 од 7 

5. Техничка спецификација,   Образац бр.1  страна 5 од 7 

6. Понуда понуђача,    Образац бр.2  страна 6 од 7 

7. Уговор о делу,     Образац бр.3  страна 7 од 7 
 
 
Закључно са редним бројем 7 укупно, 7 страна конкурсне документације.  
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Брoj:  5494/3  
Датум: 28.07.2017. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.22 Н/2017 

 

Назив наручиоца:   Јавно предузеће - локална самоуправа 
   «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
   Трг Радомира Вујовића бр.2 
   Пожаревац, 12000  
   Tелефон:  012 542-785,  
   Факс: 012 542-543, 
   Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.  
Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs 

 

НАБАВКА УСЛУГА: 
 

  “  ПРАВНЕ УСЛУГЕ“ 
 

1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки 
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети 
електронским путем. 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда 
конкурсном документацијом,  као и пратећих обавезних докумената на обрасцима 
који су дати у прилогу овог позива. 

3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
4. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:  

   ЈП “Топлификација” 
   Трг Радомира Вујовића бр.2,  
   Пожаревац.  
   До 01.08.2017.  године до 10 сати  по локалном времену 
 

''НЕ ОТВАРАЈ''- “  ПРАВНЕ УСЛУГЕ " 
 

5. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број 
телефона и број факса понуђача. 

6. Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити овлашћених лица комисијски. 
7. Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
8. Оквирно у року од три (3) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 

најприхватљивије понуде и упутити позив  којом се обавештава  понуђач  о 
извршеном избору, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.  

9. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим 
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену. 

10. Оквирни датум закључења уговора је 4.08.2017. године. 
11. Цене су јединичне за извршења квалитетно обављеног посла услуга.  
 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
        ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
 
Јавно предузеће - локална самоуправа, 
 «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 , 
Tелефон:  012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs. 
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

 

 Податак у позицији у програму пословања за 2017. годину-бр. 400/2,усвојена 
28.11.2016,.Планирана Финанасиска средства за набавку добара, радова, услуга за 
обављање делатности, 2.2.22/2017-Правне услуге.   
Позиција у плану Јавних набавки  за 2017. годину-,усвојена 28.11.2017, Позиција 
2.2.18/2017, Надзорни одбор је верификовао одлуку бр.9117-2 од 09.12.2016 а 
Скупштина града Пожаревца усвојила 01-06-239/7Г од 24.12.2016, 2.2.22/2017Правне 
услуге. 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

Јавна набавка број ЈНМВ 2.2.22 Н/2017 спроводи се у поступку јавне набавке 
мале вредности - наруџбеницом. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

2.2.22 Н/2017„ Правне услуге“ 
ОРН-79110000-Правни савети и заступање 

 

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: 

 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека 
рока за подношење понуда.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу 
наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 
ПОНУДА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ТРЕБА  ДА САДРЖИ: 
 

- Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом. 
- Mодел Уговора о делу 

 
 

Особе за контакт: 
 
Игор Дубајић, дипл.ецц, службеник за јавн.набавке 
 E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,   
Телефон; 012 542 785 локал: 309 
fax: 012 542 543. 
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Образац бр.1 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ УСЛУГА 
 

Квалитет у пружању услуга треба да је такав да задовољава; 
 

 Позитивне прописе Републике Србије. 
 

Услуге заступљања од стране адвоката: 
-Поступак арбитраже или споразумног решавања спорова, у земњи и иностранству, као 
и пред међународном арбитражом или међународним телом за споразумно решавање 
спорова. 
-Поступци пред судовима или другим органима јавне власти у земљи и иностранству 
или пред међународним судовима,трибуналима или институцијама. 
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          Образац бр.2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.18 Н/2017 

 
 

За предметну јавну набавку мале вредности услуга наруџбеницом, 
бр. 2.2.22 Н/2017-  „Правне услуге“ 

 
 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

ПИБ:  

Матични број:  

Текући рачун/назив банке:  

Особа за контакт:  

Телефон; Факс; E-mail:  

Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени 
назив 

 

Адреса седишта  

 
1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем 

    Заводни број Понуде______________ 
 

  
ОПИС 

ЦЕНА (без ПДВ) 

1. Услуге заступљања од стране адвоката: 
-Поступак арбитраже или споразумног решавања 
спорова, у земњи и иностранству, као и пред 
међународном арбитражом или међународним 
телом за споразумно решавање спорова. 
-Поступци пред судовима или другим органима јавне 
власти у земљи и иностранству или пред међународним 
судовима,трибуналима или институцијама. 

 

 
УКУПНО без ПДВ-а 

 

 
- Исплату зараде наручилац посла ће обавити у року од ___ дана од преузимања 
 квалитетно обављеног посла, односно од дана када је утврђено да је посао 
 квалитетно обављен 

 - Наруџбеница - уговор се потписује на период од 1 ( једне ) године односно 
 реализације уговорног обима услуга. 
-     Реализација уговора је по јединичним ценама из понуде понуђача, а према обиму 
 и стварним потребама наручиоца( Фиксне цене) 
- Извршиоцима је достављена и пропратна документација везана за предметну 
 јавну набавку-Наруџбеницу.  
 
 

Датум:                                     МП                            
        Потпис овлашћеног лица 
       ___________________________ 
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На основу члана 199. Закона о раду ( Службени гласник Републике Србије 

75/2014 и 3/2017 ) закључује се                                

МОДЕЛ УГОВОРА О ДЕЛУ 

Између Наручиоца: 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац ( у  
даљем тексту „наручилац посла“ ), с једне стране, и 

Извршилац посла: 

____________________,Адреса: ________________________, 12000 Пожаревац, 
по занимању адвокат ( у даљем тексту „извршилац посла“ ), с друге стране 

                                                               Члан 1. 

Извршилац посла преузима обавезу да за наручиоца посла обави послове, који 
су ван делатности наручиоца посла, а који имају за предмет самостално 
извршење интелектуалног посла који се састоји у изјављивању ванредног 
правног лека – ревизије на пресуду 6 Пж 5311/15.  

                                                               Члан 2. 

Послове из члана 1. овог уговора извршилац посла  ће обавити у пословним 
просторијама наручиоца посла. 

                                                               Члан 3. 

Извршилац посла ће обавити посао из члана 1. овог уговора најкасније до 
20.8.2017. године. 

Наручилац посла ће одмах по пријему, а најкасније у року од 5 дана по пријему 
утврдити квалитет обављеног посла. 

Евентуалне примедбе извршилац посла је дужан да одмах отклони, а најкасније 
у року од 2 дана од дана указивања на примедбе. 

                                                              Члан 4. 

Наручилац посла ће извршиоцу посла на име накнаде за обављени посао 
исплатити нето ________ динара. Исплату зараде наручилац посла ће обавити у 
року од ______ дана од преузимања квалитетно обављеног посла, односно од 
дана када је утврђено да је посао квалитетно обављен. 

Извршилац посла изјављује да је, у смислу прописа о  пензијско – инвалидском 
осигурању предузетник ( осигураник фонда ПИО самосталних делатности ). 

                                                            Члан 5. 

Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно, 
а спорове које не реше споразумно, решаваће надлежни суд у Пожаревцу. 

                                                           Члан 6. 

Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерка од по којих један примерак 
задржава свака уговорна страна. 

У Пожаревцу дана _________. године 

  Извршилац посла                                                   За наручиоца посла 

___________________                                             ____________________              
     
 


