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На основу члана 39. став 2. ,52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12,14/15 и 68/15) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом  (бр.2027/2 од 07. маја 2020.године), 
припремљена је следећа: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

За предметну јавну набавку мале вредности Услуга  - наруџбеницом, 
 

 бр. 2.2.15Н/2020-  
  Набавка: „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја 
       док трају радови“ 

 
        ОРН 71242000 -Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
1. Насловна страна конкурсне документације,   страна 1 од11 
2. Садржај конкурсне документације,   страна 2 од11 
3. Позив за достављање докумeнтације,   страна 3 од11 
4. Oпшти  подаци о наручиоцу и набавци,   страна 4 од11 
5. Техничка спецификација- квалитет услуга Образац бр.1  страна 5-6 од11 
6. образац Понуде понуђача,   Образац бр.2  страна 7 од11 
7. Предмер и предрачун локација  Образац бр.3. страна 8 од 11 
8. Изјава Понуђача     Образац бр.4  страна 9 од 11 
9. Модел уговора,     Образац бр.5  страна 10-11 од 11 
 
 
 
Закључно са редним бројем 9 укупно, 11 страна конкурсне документације.    
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Брoj:  2027/3  
Датум: 08.05.2020. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.15Н/2020 

 
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:  
  „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови“ 

 
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,  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 15.05.2020.  године до 10 сати  по локалном времену 
 

''НЕ ОТВАРАЈ''-  “ Набавка: 
  „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови“ 

 
  На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број телефона и број 

факса понуђача. 
5.   Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити уз присуство овлашћених лица 

комисијски. 
6. Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања  понуда.  
7. Оквирно у року од три (3) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 

најприхватљивије понуде, сачињавање уговора и слање уговора на потписивање. 
8. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим условима 

наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену. 
9. Оквирни датум закључења уговора је 22.05.2020.године. 
10. Цене су јединичне, наручилац услуга упућиваће захтев сукцесивно према својим 

реалним потребама у континуиту и трајању важности уговора до 12 месеци од 
потписивања. 

 
       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: 
Позиција у Плану ЈН: 
Податак о позицији у финансијском плану: Предметна јавна набавка је предвиђена 
Програмом пословања  ЈП „Топлификација“ Пожаревац за  2020. годину на који је 
Скупштина града Пожаревца дала сагласност решењем бр. 011-06-181/2019-18-2 од 
26.12.2019. године 
План јавних набавки за 2019. годину донет  Решењем одговорног лица наручиоца бр. 
9988/2019 од 27.12.2019. године  
 
Позиција 2.2.15 - „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док  трају 
радови“, на конту 026-инвестиције  
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

  Бр. 2.2.15Н/2020- Набавка: 
  ,,Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови“ 

ОРН 71242000 -Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 
 
ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: 

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

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације и 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 личним  печатом. 
- Попуњен предмер са јединичним ценама и укупном ценом, потписан и оверен 

личним печатом; 
- Фотокопија лиценце  370 издата од Инжењерске коморе Србије, потписана 

оверена личним печатом, 
- Фотокопија потврде о измиреним обавезама према ИКС 
- Изјава (Образац број 4) дата да задовољава све услове за одговорног 

пројектанта у складу са законом о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС 
РС`` 72/2009;81/2009-испр.,64/2010- одлука УС 24/2011,121/2012,42/2013-
одлука УС 50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014). 

- Фотокопија рачуна или ситуације који је оверен од стране наручиоца или 
фотокопија потврде наручиоца (инвеститора). 

- Модел Уговора-Наруџбенице, потписан и оверен личним печатом. 
 
Особе за контакт: 
Наташа Ликар 
 E-mail: natasa@toplifikacija.rs,  
Телефон; 012 542 785 локал: 309, fax: 012 542 543. 
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Образац бр.1 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ УСЛУГА 
 

  Набавка: ,,Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови“ 
 

Предмет: је додела уговора о делу за израду пројеката за привремену регулацију 
саобраћаја у саобраћајницама и јавним површинама док трају радови на изградњи или 
реконструкцију топлификационе мреже у Граду Пожаревцу. 

 
II 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1. Опис предмета набавке 

  Предмет јавне набавке мале вредности - наруџбеница је додела уговора о делу за  
  обављање послова    услуге израде ,,Израда Пројекта о привременој регулацији  
  саобраћаја док трају радови“  за дату локацију. 

 
Процењен број пројката за израду је 11 (једанаест). 

 
III 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Изабрани понуђач-пројектант, на добијеним подлогама (у електронском облику) за 
одређене локације израђује ,,Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне 
сигнализације и опреме док трају радови на изградњи (реконструкцији) 
топлификационе мреже'', а према УСЛОВИМА, ПОТРЕБАМА и ДИНАМИЦИ за извођење 
радова ЈП ,,ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац,  а  за дату локацију. 
  

Пројекат се израђује потребе ЈП ,,ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, која пројектну 
документацију и оверава као правно лице и предаје се ЈП ,,ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
Пожаревац у 4 (ЧЕТИРИ) ПРИМЕРКА. 
 
 Понуђач, одговорни пројектант мора поседовати тип лиценце 370 - одговорни 
пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издату од стране Инжењерске 
коморе Републике Србије, што доказује личном лиценцом и потврдом којом потврђује 
регулисане обавезе према Инжењерској комори. 
 
 Понуђач-пројектант мора задовољити све услове за одговорног пројектанта у складу 
по Закону о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“ 72/2009;81/2009-испр.,64/2010- одлука 
УС 24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС 50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 
145/2014) 

 
Начин ИСПЛАТЕ: 

             Након прегледа ,, Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док  
 трају  радови одговорно лице именовано од стране ЈП ,,ТОПЛИФИКАЦИЈА''  Пожаревац,  
 својим потписом оверава испостављену  Ситуацију за завршене пројекте и исплаћује се у  
 року до 15 дана од дана овере исте. 
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Обрачун је по достављеној понуди. 
 
Пројектант се на позив за пројектовање и добијања пројектног задатка мора одазвати 
најкасније три дана од испостављеног позива, обићи локацију за коју ради пројектну 
документацију коју мора доставити најкасније 10 (десет) дана од дана добијеног пројектног 
задатка. 
Неблаговремени одзив  и кашњење у изради пројеката повлачи раскид уговора и 
ангажовање другог пројектанта. 
 
 
Средства финансијског обезбеђења је;  / 

  
Процењен број локација је 11 
 
Као средство обезбеђења: понуђач након закључења уговора мора да достави полису од 
професионалне одговорности за штету причињену трећим лицима (Правилник о условима 
осигурања од професионалне одговорности „Сл. гласник РС“ 40/2015) 
 
Као додатне услове додај: 

- да је понуђач израдио најмање 15 (петнаест) главних пројеката саобраћајне 
сигнализације за време извођења радова у периоду од 2017. године до рока за 
подношење понуда 

Начин доказивања:  
Фотокопија рачуна или ситуације или који је оверен од стране наручиоца или фотокопија 
потврде наручиоца (инвеститора) 

  
 

 
 
 

 
 
Датум__________________    Понуђач:_____________________ 
 
Место:__________________    Потпис понуђач________________ 
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Образац бр.2 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  БРОЈ ___________________ 
 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.15Н/2020 
 

 
За предметну јавну набавку мале вредности добара- наруџбеницом, 

бр. 2.2.15Н/2020-  “ Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док  
 трају  радови“ 

 
Назив понуђача- физичког 
лица 

 

Седиште:  
Улица и број:  
Текући рачун/назив банке:  
Особа за контакт:  
Телефон; Факс; E-mail:  

 
 

Понуду дајемо ( означити) : 
 
  

 Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 15 дана) од дана овере ситуације. 

 Рок важности понуде:_____ дана ( минимум 30 дана) од дана подношења понуда. 

 Вршење услуга  ће се пружати по накнадно достављеном захтеву од стране наручиоцa,  

 Понуђач се обавезује да приликом фактурисања извршене набавке, односно сачињавања 

рачуна наведе; број набавке, број уговора и који шаље на адресу Наручиоца на адресу: ЈП 

Топлификација, Трг Радомира Вујовића бр.2. 
 Цене су јединичне и фиксне, важност уговора до 12 месеци од дана обостраног 

потписивања уговора. 
 

 
 
 
Датум__________________    Понуђач:_____________________ 
 
 
Место:__________________    Потпис понуђач________________ 
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    -  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН -  
 
    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА   Образац бр. 3 
      

Редни 
број НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ Јединца 

мере 

Оквир
на 

Коли 
чина 

Јединична 
цена 

Укупно  
(динара) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. „Нове“ локације 

 комад 8   

2. "Мале" локације 
 комад 1   

3. Реконструкција 
постојеће мреже 

 
комад 1 

  

4. Хитне интервенције 
 комад 1   

    УКУПНО: 
 

 

 
 
 
 
 
 
Датум__________________    Понуђач:_____________________ 
 
Место:__________________    Потпис понуђач________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈНМВ 2.2.15.Н/2020 

Јавно предузеће ''Топлификација'' 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности наруџбеницом бр. 2.2.15Н/2020  

 „Набавка: Израда пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови'' 
Страна  9 од  11 

 

 
 
 
 

     Образац бр. 4 
 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
 

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу  лица  
 
______________________________ понуђача  
 ( име и презиме одговорног лица)     
 
изјављује: 

1) Да документација која је приложена у понуди представља оригинал или фотокопију 
оригинала. 

2) Да испуњавам све посебне услове члана 76. Закона о јавним набавкама, («Сл. 
гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13) 

3) Понуду сам саставио по свим условима из «Позива за достављање понуда», и 
Условима за сачињавање понуда набавке  мале вредности - наруџбеница са њима 
се у целини слажемо и они су саставни део понуде и конкурсне документације.   

4) Да сам при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о: 

- заштити на раду,  
- запошљавању и условима рада, 
- заштити животне средине,  
- да испуњавам се услове за одговорног пројектанта у складу са Закону о 

планирању и изградњи (Сл.гласник РС РС`` 72/2009;81/2009-испр.,64/2010- 
одлука УС 24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС 50/2013-одлука УС,98/2013-
одлука УС,132/2014 и 145/2014). 

- као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
5) Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
6) Упознати смо са чињеницом и на њу пристајемо, да у случају да не доставимо 

комплетну понуду на начин како је то наручилац прописао на приложеном 
обрасцима и у случају да нису достављени докази о испуњености услова јавног 
позива, наручилац може одбити нашу понуду. 

7) Прихватамо модел уговора, који је саставни део конкурсне документације. 
 

Датум:__.__. 2020.године          
       ____________________________ 

Назив понуђача 
 

_____________________________ 
        Одговорно лице 
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           Образац бр.5 
 
На основу члана 199. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018) закључује се дана 
__________2020. године 
бр. __________/2 
Датум: ____.____.2020.год. 
 

М  О  Д  Е  Л      У  Г  О  В  О  Р  А     О     Д  Е  Л  У 
 

Израда пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови 
 

Између: 
           1. ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2 кога 
представља Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова,  
Коста Јеремић,  дипл. економиста као НАРУЧИЛАЦ ПОСЛА, и  
 
           2. _________________ из ______________, ул.___________________ бр.  
 
 ЈМБГ _________________МУП ________________ лк.бр. _________ Република Србија   
 
као  ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА -УСЛУГА. 
 
Уговорне стране споразумеле су се о следеђем:   
 

Члан. 1. 
Извршилац посла обавезује се да обави послове на изради: 
 
„Израда пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови'', 
 
а у складу са датом  понудом заводног броја понуђача број__________ од дана 
___________ године, за предвиђене локације. 
 
1. Вршиће израду пројекта  привремене регулеције саобраћаја док трају  радови на -  
НОВИМ ЛОКАЦИЈАМА У Пожаревцу 
 
2. Вршиће израду пројекта  привремене регулеције саобраћаја док трају  радови на -  
МАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА У Пожаревцу 
 
2. Пројекти привремене регулеције саобраћаја док се изводе радови НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ 
 
3. Пројекти привремене регулеције саобраћаја док се изводе радови ХИТНЕ 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
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Вредност пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације привременог 

регулисања саобраћаја док трају радови изградњи (реконструкцији) топлификационе 
мреже, укупно за све локације износи: 

 
Укупан износ без ПДВ-а:    ____________  динара 
 
Словима:(______________________________________________________________ 

10/100). 
      Члан. 2. 
Извршилац посла се обавезује да послове из члана 1. Овог уговора обавља квалитетно и 
на најбољи могући начин, у складу са законом и другим прописима, као и у складу са 
правилима струке и уговореним роковима. 
 

Члан  3. 
Наручилац посла се обавезује да извршиоцу посла обезбеди све што је неопходно за 
извршење  уговореног посла ,  као и да му за извршени посао исплати, с тим што ће се 
исплата извршити на рачун бр.________________ код ___________________ Банке по 
овери ситуације од стране надзорног органа. 
 

Члан  4. 
За све што није предвиђено овим уговором непосредно се има применити Закон о 
облигационим односима. 

Члан  5 
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране решаваће споразумно , а оне које не 
реше на овај начин , решаваће Основни  суд у Пожаревцу. 
 

Члан 6. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих два примерка припадају 
наручиоцу посла , а два извршиоцу посла. 
  
 
 
ВРШИЛАЦ УСЛУГА:      НАРУЧИЛАЦ: 
        Извршни директор економских,    
       правних и комерцијалних послова                                                                                                         

         
  
____________________     _________________________ 
        Коста Јеремић, дипл.економиста                                                                      
                                                                                                
         
 
 


