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1. ОПШТИ  ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1.  Наручилац: ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  
       Интернет страница:   www.cistoca- su.co.rs,   
       тел.  024/620-423;   факс. 024/620-460 
 
1.2. Поступак јавне набавке мале вредности по партијама     
  
1.3. Контакт особа: Дејан Петрић, емаил: javne.nabavke@cistoca-su.co.rs 
 
1.4. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти тако да се при отварању може   
проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуда се подноси на адресу 
Наручиоца са назнаком ПОНУДА –ЈН бр. У-19/2019, Партија бр. _____ НЕ ОТВАРАТИ. 
Понуђач, понуду може поднети путем поште или лично на писарници наручиоца. 
Понуђач мора на полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона и контакт особу 
понуђача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године  до 12,00 часова. 
Понуда која пристигне након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 
неблаговременом и неће бити разматранa. 
 
1.5. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца 21.06.2019.  године 
у 12,30 часова. 
Отварању могу присуствовати сва заинтересована лица. 
Представници понуђача морају имати оверено овлашћење које пре почетка отварања 
понуда предају комисији за јавну набавку. Комисија за јавну набавку ће сачинити 
записник са отварања понуда, који ће садржати преглед понуда, списак учесника на 
отварању и појединости са отварања понуда, који ће потписати сви чланови комисије за 
јавне набавке и присутни представници понуђача. 
 
1.6. Комисија ће свим учесницима у поступку доставити фотокопију записника са  
отварања понуда у року од 3 дана од дана отварања. 
 
1.7. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања и у 
року од 3 дана објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  
сходно члану 108 Закона о јавним набавкама. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки  
        Предмет јавне набавке je: Одржавање инсталација 

 Назив и ознака из општег речника набавки:  
Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја 
(50500000) 
Услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме 
(50532000) 
Услуге поправке и одржавања расхладних група (50730000) 
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Услуге поправке и одржавања централног грејања (50720000) 
Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама (50711000) 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

ПАРТИЈА 1 – Услуга одржавања водоводних и канализационих цеви и уређаја 
 
 
 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Кол. 

1 Услуга поправљања неисправности на 
водоводним и канализационим инсталацијама ( 
цевоводи, фитинзи, санитарије, сливници и 
одводи ) 
Цена норма сата за услуге поправке 

 
Дин/час 

 
1 

 
 
Напомена: Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима , а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању на водоводним и на канализационим инсталацијама уз проверу 
тржишних цена до укупног износа од 600.000,00 динара 
 
  
 
 
 
ПАРТИЈА  2 – Поправке eлектро уређаја 220/380 
 
 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Кол 

1 Услуга поправке неисправности уређаја 
Цена норма сата за услуге поправке 

Дин./час 1 

 
 
Напомена:  Резервне делове за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању и поправци електро уређаја, а уз проверу тржишних цена нових и 
оригиналних делова, до укупног износа од 700.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
 
ПАРТИЈА 3 – Клима уређаји 
 
 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Кол. 

 Сервиc клима уређаја   

1 Растављање унутрашње јединице клима уређаја, 
вађење турбин и прање 

ком 1 

2 Чишћење испаривачке главе и предувавање 
спрејевима за отклањање бактерија и 
дезинфекцију 

ком 1 

3 Провера количине фреона у систему и 
исправности компресора 

ком 1 

4 Допуна фреона ком 1 

5 Чишћење и прање под притиском и хладном 
водом 

ком 1 

6 Састављање клима уређаја и пуштање у рад ком 1 

 Услуга поправке неисправности уређаја   

1 Цена норма сата за услуге поправке Дин./час 1 

 
 
Напомена:  Резервне делове за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању клима уређаја уз проверу тржишних цена нових и оригиналних 
делова ,  до укупног износа од 700.000,00 динара. 
 
 
 
 
ПАРТИЈА 4 – Систем грејања 
 

Рб. Опис Јед.м
ере 

Кол 

1 Набавка и монтажа челичне атестиране шавне цеви  
(хидроиспитане), за израду разводног топловода од ТПС-а 
до разводних ормара, према стандарду 
 СРПС ЕН 10220:2005 

 

 
 

 

 

 ДН15 Ø21.3 х 2.3мм м 1 

 ДН20 Ø26.9 х 2.3мм м 1 
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 ДН25 Ø33.7 х 2.6мм м 1 

 ДН32 Ø42.4 х 2.6мм м 1 

 ДН40 Ø48.3 х 2.6мм м 1 

 ДН50 Ø60.3 х 2.9мм м 1 

 ДН65 Ø76.1 х 2.9мм м 1 

2 Помоћни материјал за монтажу цеви (фитинзи,лем,носачи 
и сл.) 50% од вредности цеви 

пауш 1 

3 Чишћење, темељно и завршно фарбање цеви са бојом 
отпорне на повишене температуре, просечне димензије 
ДН40 

м 1 

4 Пробијање отвора кроз преграде, просечне дебљине 25 цм, 
за пролаз две грејне цеви (вертикала). Ставка подразумева 
облагање тер-папиром без зидарских и молерских 
поправки. 

ком 1 

5 Израда и монтажа цевне термоизолације, дим. ДН20,ДН32, 
ДН40, ДН50, ДН65, монтирати за главне вертикале и  
прикључке са слојем Steinflex-a дебљине 9 мм. 

 

 

 

 

 ДН65 м 1 

 ДН50 м 1 

 ДН40 м 1 

 ДН32 м 1 

 ДН20 м 1 

6 Израда и уградња одзрачног лонца ДН80, Л=200 мм, у 
комплету са испорученом цеви Р 1/2” и лоптастом 
славином Р 1/2” на крају. Монтажа на крају сваке 
вертикале, на оба вода (полазни и повратни) 

ком 1 

7 Прво пуњење инсталације и и спитивање водом под 
притиском од 4 бара у трајању од 24 часа. 

пауш 1 

8 Набавка и уградња кугластих вентила са испустом на  
вертикалама у подруму 

 

 

 ДН65 ком 1 

 ДН50 ком 1 

 ДН40 ком 1 

 ДН32 ком 1 

 ДН25 ком 1 

 ДН20 ком 1 

 ДН15 ком 1 
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9 Набавка и уградња циркулационе пумпе “Stratos 65/1-16ПН 
6/10” (или одговарајући) 

ком 1 

10 Набавка и уградња експанзионе посуде 100 литара “Елби” ( 
или еквивалент ) 

ком 1 

11 Котао гасни тип „Vaillant“ 656/4-5 Ц.32, топлотни 
капацитет 63.7 KW, димоводни прикључак 80/125 
кондензацијски (или одговарајући) 

ком 1 

12 Набавка и урадња циркулационих пумпи  

 Wilo ДН 25 (или одговарајући) ком 1 

 Wilo ДН 32 (или одговарајући) ком 1 

13 Демонтажа постојећих радијатора и набавка са монтажом  
челичних плочастих радијатора “ЈУГОТЕРМ”   
( или еквивалент ) тип 22, висине Х= 600мм. 

 

 

 800 х 400 мм ком 1 

 800 х 1000 мм ком 1 

 800 х 1400 мм ком 1 

 800 х 1800 мм ком 1 

 800 х 2000 мм ком 1 

14 Набавка и монтажа фабричке конзле за плочасте 
радијаторе, комплет за 1 грејно тело 

ком 1 

15 Набавка и монтажа кугласте славине за пражњење која се 
монтира у радијатор дим. ДН 15 

ком 1 

16 Набавка и монтажа радијаторских навијака за двоцевни 
систем грајања. 

ком 1 

17 Израда радијаторских веза, само радна снага ком 1 

18 Испитивање изведене радијаторске инсталације са 
притиском од 4 бара, у трајању од 24 часа, а обавезно пре 
забетонирања хоризонталне цевне мреже. 

пауш 1 

19 Припремно завршни радови и локални транспорт 
материјала. 

пауш 1 

20 Преглед и чишћење (сервис) гасних котлова ком 1 

21 Преглед и чишћење (сервис) котлова на чврсто гориво ком 1 

22 Преглед и чишћење (сервис) горионика ком 1 

23 Поправка и преглед циркулационих пумпи ДН 65 ком 1 

24 Преглед, ваздуширање, допуњавање инсталације са свим 
интервенцијама и отклањањем кварова у току грејне 
сезоне.- 24 часа дневно 

р.ч. 1 
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25 Аутоматски одзрачни вентил 3/8” ком 1 

26 Радијаторски вентил 1/2” ком 1 

27 Радијатоски навијак 1/2” ком 1 

28 Демонтажа постојеће котларнице са опремом ком 1 

 
 
Напоменa:  
1.Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима , а на основу извршене 
дефектаже, наручилац ће обезбедити потем понуђача са којим се закључи уговор о 
одржавању система за грејање уз проверу тржишних цена до укупног износа од 
1.000.000,00 динара 
 
2.Понуђач је дужан да пре давања понуде обиђе локације на којима ће се вршити услуге 
и утврди стање на те на основу тога да понуду. 
 
 
 
 
ПАРТИЈА 5 – Електро инсталације 
 
 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Кол 

1 Мерење отпора изолације по мерној тачци са 
издавањем стручнох налаза. 
Јединица мере – мерна тачка 

 
МТ 

 
1 

2 Отклањање кварова по извршеном мерењу Дин/час 1 

3 Услуга поправке електроинсталационог 
материјала 

Дин/час 1 

 
 
 
Напомена: Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима , а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању електро инсталација уз проверу тржишних цена до укупног износа 
од 1.000.000,00 динара. 
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
4.1.Понуда треба да буде састављена на српском језику. Цена у понуди треба да буде 
исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У случају неуобичајено ниске цене, 
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
4.2.Понуда са припадајућум документацијом се доставља у запечаћеној коверти у 
писаном облику, у једном примерку. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко 
попуњена необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног понуђача. 
Понуђач мора попунити све обрасце који су саставни део конкурсне документације. 
Понуђач не може уписивати податке мимо приложених образаца. Понуђач је дужан да 
при сачињавању своје понуде наведе (попуни образац) да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштите животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
Наручилац ће одбити све неблаговремене и неприхватљиве понуде. Неблаговремена 
понуда је она која је стигла након истицања рока за подношење понуда. Неприхватљива 
понуда је она која је неодговарајућа или прешла процењену вредност, која ограничава 
или условљава права наручиоца или обавезе понуђача или коју је наручилац одбио због 
битних недостатака. 
 
Битним недостацима због којих ће наручилац одбити понуду као неприхватљиву 
сматраће се ако: 
 

 Понуђач не докаже да испуњава обавезне  услове за учешће 
 Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 
 Понуђач не достави тражено средство обезбеђења 
 Понуди  краћи рок важења понуде од предвиђеног конкурсном документацијом 

или ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама. 

 
4.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА  
 
4.4. Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду пре истека рока за 
подношење понуда. Понуђач о томе мора доставити писано обавештење у затвореној 
коверти са  назнаком “измена понуде“ односно „повлачење понуде“ за ЈН бр. У – 19/2019 
  
4.5. Рок плаћања је до 45 дана од дана примљеног рачуна од стране  добављача за 
добра која су предмет јавне набавке. Место испоруке је на адреси наручиоца а трошкови 
испоруке падају на терет добављача. 
 
4.6. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 
 
4.7.  Додатне информације и  појашњења: Понуђач може у писменом облику на адресу  
наручиоца послати захтев за додатним информацијама или појашњењењима у вези са 
припремањем понуде. Понуђач или заинтересовано лице може тражити додатне 
информације или појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
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Наручилац ће у року од 3 дана од пријема захтева писмено одговорити заинтересованом 
лицу и истовремено објавити појашњење на порталу ЈН и својој интернет страници. 
 
4.8.  Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да 
понуђач није испунио обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама а 
који су се односили на исти предмет јавне набавке, у претходне три године. Доказ може 
бити – правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа  - исправа о 
реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорених обавеза -исправа о 
наплаћеној уговореној  казни – рекламације потрошача или корисника ако нису 
отклоњене у уговореном року . 
Понуда понуђача који је на списку негативних референци биће одбијена као 
неприхватљива ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу.  
 
4.9.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
 
Одлука о додели уговора донеће се по основу најниже понуђене цене.  
У случају ако постоје две или више понуда са истом ценом уговор ће бити додељен 
понуђачу који је први доставио понуду.  
Ако понуђач нуди добра домаћег порекла и жели остварити предност, мора поднети 
доказ потврду о домаћем пореклу робе, коју издаје Привредна комора Србије 
(„Сл.Гласник РС“ бр.33/2013). 

4.10.  Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке  
            и  уговорних обавеза  

Понуђач је дужан у понуди да достави средство обазбеђења: 

 бланко соло меницу без протеста за озбиљност понуде, у висини од 10% од 
укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30 
дана од дана отварања понуда. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до 
дана закључивања уговора, након чега се враћа истом. 

Понуђач који буде изабран у поступку јавне набавке као најповољнији  се обавезује да 
приликом потписивања уговора достави  Наручиоцу за добро извршење посла бланко 
меницу прописно потписану и оверену са меничним овлашћењем у износу од 10% од  
уговорене вредности  без ПДВ-а. 

Уз меницe се доставља и прописно сачињено, потписано  и оверено овлашћење 
Понуђачу  за попуњавање и подношење исте надлежној Банци у циљу наплате, 

Фотокопија картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за 
пренос средстава, 

Фотокопија захтева за регистрацију менице оверену од пословне Банке. 
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Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не 
извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 

У случају да меница за добро извршење посла не буде искоришћена иста ће се вратити 
Понуђачу  у року од 30 дана након окончања свих извршених уговорних обавеза. 

НАПОМЕНА: није применљиво за физичко лице. 

4.11. Обавештење о подношењу захтева за заштиту права: Захтев за заштиту права 
подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Подносилац захтева за заштиту 
права дужан је да плати таксу у износу од 60.000,00 динара, уплатом на текући рачун 
840-30678845-06, шифра плаћања : 153 или 253, сврха уплате : такса за ЗЗП; назив 
наручиоца; број или ознака ЈН, са позивом на број У192019 (навести број предмета). 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива или 
конкурсна документација, сматраће се благовременим ако буде примљен код наручиоца 
најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту   права је 5 дана од пријема одлуке. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од пријема захтева за заштиту права. 

4.12.  Наручилац је дужан да да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149 Закона о јавним набавкама. 
Наручилац ће обавештење о закљученом уговору објавити у року од 5 дана од дана 
закључења уговора. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије  да закључи  уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Понуђач може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона о 
јавним набавкама. 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
  

5.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и 
додатни услови из члана 76. Закона  

5.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона, и то:  

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,  

2) он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 
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,  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.              
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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. Закона).  

5.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведених од 
1) до 4).  

5.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 
чланом 81. Закона  

Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе 
понуђача достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 4) . 

5.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона  

5.4.1 Правно лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих 
доказа:  

1) изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног привредног суда,  
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2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре, извод из казнене евиденције посебно одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду.   

 (Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда).  

3) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних. 

4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – Доказ: Изјава о поштовању обавеза које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

5.4.2 Предузетник испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих 
доказа:  

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра.  

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре, извод из казнене евиденције посебно одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду.   

2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту 
пребивалишта).  

(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).  

3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, 
односно:  

3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  
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3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода.  

5.4.3 Физичко лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих 
доказа:  

1) Није применљиво.  

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова 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, извод из казнене евиденције посебно одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду.   

2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту 
пребивалишта).  

(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).  

3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, 
односно:  

3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  

3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода.  

Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 

Додатни услови 

ПАРТИЈА 1 

            Понуђач мора да докаже да: 
а) поседује стандарде ISO  9001 и ISO  14001 
Доказ: Фотокопије важећих серификата о поседовању тражених стандарда 
издатих од акредитоване установе 
б) поседује машине за електрофуз. заваривање цевовода Ø40 >Ø630 мм      
Доказ: пописна листа 
в) поседовање уређаја за чишћење цеви и канализације до 150 мм   
Доказ: пописна листа 
г) поседује ел.нарезницу за цеви 1/2 – 2 “ 
Доказ: пописна листа 
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д) минимум 2 запослена са овлашћењем за монтажу инсталација за GEBERIT и 
REHAU 
Доказ: фотокопија овлашћења 
ђ) има минимум 4 запослена водоводара 
Доказ: фотокопија уговора о раду 
е) поседује минимум 2 комби возила 
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
ж) поседовање минимум 2 пикап путничка возила 
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
 

ПАРТИЈА 2: 
             
            Понуђач мора да докаже да: 

а) поседује овлашћење о дистрибуцији и сервису програма апарата “КОНЧАР” 
Доказ: Фотокопија уговора о техничко пословној сарадњи 
б)  поседује сервис на територији града Суботице 
Доказ: извод из АПР-а 
б) да поседује минимум 4 запослена радника 
Доказ: фотокопија  уговора о раду 
в) да поседује минимум 2 теренска возила 
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 

 
ПАРТИЈА 3: 
 
            Понуђач мора да докаже да: 

а) да поседује овлашћење о дистрибуцији и сервису програма апарата 
“MITSUBISHI” 
Доказ: фотокопија уговора о техничко пословној сарадњи 
б) да поседује сервис на територији града Суботице 
Доказ: извод из АПР-а 
в) да поседује минимум 4 запослена радника 
Доказ: фотокопија уговора о раду 
г) да поседује минимум 2 теренска возила 
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 

 
ПАРТИЈА 4: 
 
            Понуђач мора да докаже да: 

а) да поседује минимум 2 запослена заваривача за поступак заваривања 311 
Доказ: фотокопија  уговор о раду 
б) да поседује минимум 1 запосленог заваривача за поступак заваривања 912 
Доказ: фотокопија уговор о раду 
в) да поседује минимум 2 запосленa бравара 
Доказ: фотокопија  уговор о раду 
г) да поседује минимум 2 комби возила 
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
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д) да поседује минимум 2 пикап путнича возила 
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
ђ) да поседује стандарде ISO 9001 и ISO 14001 ( доказ фотокопија уверења) 
Доказ: Фотокопије важећих серификата о поседовању тражених стандарда 
издатих од акредитоване установе 
е) да поседује овлашћење о сервисирању и одржавању гасних котлова Vaillant i 
Junkers 
Доказ: фотокопија овлашћења 
ж) да поседује апарат за ел.лучно заваривање 
Доказ: пописна листа 
з) да поседује ел.нарезницу за цеви 1/2 – 2 “ 
Доказ: пописна листа 
и) да поседује апарат за замрзавање инсталација 
Доказ: пописна листа 

 
ПАРТИЈА 5: 
 
            Понуђач мора да докаже да: 

а) има запослено минимум 1 лице са VII степеном стручне спреме и стеченим 
звањем дипломирани инжењер електронике који поседује важећу лиценцу 
одговорног извођача радова и са којим је понуђач засновао радни однос на 
одређено / неодређено време по основу Уговора о раду или ангажовао по основу 
Уговора о пословно техничкој сарадњи, привремених и повремених послова, 
Уговора о делу или по другој врсти Уговора. 
Доказ: фотокопија лиценце 
б) поседује важећу лиценцу одговорног извођача радова издату од стране 
инжењерске коморе Србије, оверену лиценцним печатом и потписану од стране 
власника лиценце 
Доказ: фотокопија лиценце 
в) да поседује Уверење о стручној оспособљености за рад са мерилом за 
испитивање електричних инсталација (лиценца за мерење) издату од стране 
Електротехничког института или надлежне институције 
Доказ: фотокопија уверења 

 

Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да достави доказ наведен под 1), јер је он јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.     

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.    
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Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа.  

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.    

Понуђач односно добављач 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.     
  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 
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.  

 

НАПОМЕНА:  

 
1. уместо достављања тражених доказа у складу са наведеним упутством, понуђач 

може да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да изјаву да све 
наведене услове испуњава и да за то поседује тражене доказе;  

 
2. Наручилац може тражити од понуђача да му достави на увид доказе, односно 

тражену документацију наведену у обрасцу два (2) у било које време (и након 
закључења уговора са изабраним понуђачем) 
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OБРАЗАЦ  1  
У – 19/2019 

 
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПАРТИЈА БР. _______ 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА   

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА   

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА   

МАТИЧНИ БРОЈ   

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ   

РАЧУН   

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС   

ОСОБА ЗА КОНТАКТ   

ТЕЛЕФОН   

ТЕЛЕФАКС   

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)   

 
                 ПОНУЂАЧ:  
                 
 
Датум               М.П.         ______________________________ 
            (Име и презиме овлашћеног лица)  
               
        ______________________________           

(Потпис овлашћеног лица)  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2  

У– 19/2019 
Партија бр. _____ 

 
УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ 

ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
 
 

У циљу установљавања услова за учешће, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама   („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, и то:  
 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији.  

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
 

 
На позив Наручиоца доставићемо оригинална документа или оверене копије докумената 
наведена у члану 77 Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
Датум ______________________     МП                            Потпис овлашћеног лица 
                                              
                      ______________________ 
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(Напомена: Копирати образац за сваку партију за коју се понуда подноси) 
 
 

ОБРАЗАЦ 3  
У – 19/2019 

Партија бр. _____ 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 Према члану 26. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 124/2012“) 

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду 

поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
                    _______________________ 
  
 
 

  
 

(Напомена: Копирати образац за сваку партију за коју се понуда подноси) 
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ОБРАЗАЦ 4  

У – 19/2019 
Партија бр.  _____ 

 
                               

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

ЈН БР.______________- ________________________________(НАЗИВ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ) – ПАРТИЈА БР. _____ 

 

 

                                                                  И З Ј А В А 

 

Којом потрвђујем под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу да 
смо при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, 
као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 

                                                                       НАЗИВ ПОНУЂАЧА  И СЕДИШТЕ 

                                МП                        _______________________________     

                                                                  Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  ______________________________ 
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(Напомена: Копирати образац за сваку партију за коју се понуда подноси) 
 

ОБРАЗАЦ 5 
У– 19/2019 

  
  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1  - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНИХ И 

КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ И УРЕЂАЈА 

 

1) Понуда број ____________________ од __________ године за јавну набавку мале 
вредности по партијама–ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА- број У-19/2019  

Партија 1: Услуга одржавања водоводних и канализаионих цеви и уређаја 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Пословно име или 
скраћени назив из регистра 
АПР /Име понуђача 

   

Адреса седишта/становања    

Матични број /ЈМБГ    

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

2) Понуду дајем (заокружити): 

а) самостално  

б) са подизвођачем  

в) као заједничку понуду  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     
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ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

3) Рок важења понуде:  

________ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда).  

4) Понуђена цена:  

________________________________ без ПДВ, односно  

________________________________ са ПДВ  

5) Начин и рок плаћања:  __________________________ 

6) Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, 9. Нова 249 
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Датум: _______________                             М.П.              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
          _______________________ 
 
 

ОБРАЗАЦ 5 
У– 19/2019 

  
  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2  - ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА 220/380 

 

1) Понуда број ____________________ од __________ године за јавну набавку мале 
вредности по партијама – ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА- број У-19/2019  

Партија 2: Поправке електро уређаја 220/380 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Пословно име или 
скраћени назив из регистра 
АПР /Име понуђача 

   

Адреса седишта/становања    

Матични број /ЈМБГ    

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

2) Понуду дајем (заокружити): 

а) самостално  

б) са подизвођачем  

в) као заједничку понуду  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     
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Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

3) Рок важења понуде:  

________ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда).  

4) Понуђена цена:  

________________________________ без ПДВ, односно  

________________________________ са ПДВ  

5) Начин и рок плаћања:  __________________________ 

6) Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, 9. Нова 249 

 

Датум: _______________                             М.П.              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
          _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 

У– 19/2019 
  

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 3  - КЛИМА УРЕЂАЈИ 

 

1) Понуда број ____________________ од __________ године за јавну набавку мале 
вредности по партијама – ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА- број У-19/2019  

Партија 3: Клима уређаји  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Пословно име или 
скраћени назив из регистра 
АПР /Име понуђача 

   

Адреса седишта/становања    

Матични број /ЈМБГ    

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

2) Понуду дајем (заокружити): 

а) самостално  

б) са подизвођачем  

в) као заједничку понуду  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     
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Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

3) Рок важења понуде:  

________ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда).  

4) Понуђена цена:  

________________________________ без ПДВ, односно  

________________________________ са ПДВ  

5) Начин и рок плаћања:  __________________________ 

6) Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, 9. Нова 249 

 

Датум: _______________                             М.П.              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
          _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 
У– 19/2019 

  
  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4 – СИСТЕМ ГРЕЈАЊА 

1) Понуда број ____________________ од __________ године за јавну набавку мале 
вредности по партијама – ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА- број У-19/2019  

Партија 4: Систем грејања 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Пословно име или 
скраћени назив из регистра 
АПР /Име понуђача 

   

Адреса седишта/становања    

Матични број /ЈМБГ    

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

2) Понуду дајем (заокружити): 

а) самостално  

б) са подизвођачем  

в) као заједничку понуду  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     
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Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

3) Рок важења понуде:  

________ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда).  

4) Понуђена цена:  

________________________________ без ПДВ, односно  

________________________________ са ПДВ  

5) Начин и рок плаћања:  __________________________ 

6) Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, 9. Нова 249 

 

 

Датум: _______________                             М.П.              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
          _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 
У– 19/2019 

  
  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5 – ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1) Понуда број ____________________ од __________ године за јавну набавку мале 
вредности по партијама – ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА- број У-19/2019  

Партија 5: Електро инсталације 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Пословно име или 
скраћени назив из регистра 
АПР /Име понуђача 

   

Адреса седишта/становања    

Матични број /ЈМБГ    

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

2) Понуду дајем (заокружити): 

а) самостално  

б) са подизвођачем  

в) као заједничку понуду  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     
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Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

3) Рок важења понуде:  

________ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда).  

4) Понуђена цена:  

________________________________ без ПДВ, односно  

________________________________ са ПДВ  

5) Начин и рок плаћања:  __________________________ 

6) Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 

                                                  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, 9. Нова 249 

 

 

Датум: _______________                             М.П.              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
          _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 
У-19/2019 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

1) Образац структуре понуђене цене за јавну набавку мале вредности добара, редни  
број У-19/2019  за Партију 1 – Услуга одржавања водоводних и канализационих 
уређаја и цеви 
 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 

1 Услуга поправљања неисправности 
на водоводним и канализационим 
инсталацијама ( цевоводи, фитинзи, 
санитарије, сливници и одводи ) 
Цена норма сата за услуге поправке 

 
Дин/час 

 
1 

  

 УКУПНО:   

 

 

Напомена: Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима , а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању на водоводним и на канализационим инсталацијама уз проверу 
тржишних цена до укупног износа од 600.000,00 динара 

 
 

 
 
 
 
 
Датум: _______________                             М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
             _______________________ 
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2) Образац структуре понуђене цене за јавну набавку мале вредности добара, редни  
број У – 19/2019 за Партију 2 – Поправке електро уређаја 220/380 
 
 
 

 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 

1 Услуга поправке неисправности уређаја 
Цена норма сата за услуге поправке 

Дин./час   

 УКУПНО:   

 
 
 
Напомена:  Резервне делове за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању и поправци електро уређаја, а уз проверу тржишних цена нових и 
оригиналних делова, до укупног износа од 700.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                             М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
             _______________________ 
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3) Образац структуре понуђене цене за јавну набавку мале вредности добара, редни  
број У– 19/2019 за Партију 3 – Клима уређаји 
 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 

 Сервиc клима уређаја     

1 Растављање унутрашње јединице 
клима уређаја, вађење турбин и прање 

ком 1   

2 Чишћење испаривачке главе и 
предувавање спрејевима за отклањање 
бактерија и дезинфекцију 

ком 1   

3 Провера количине фреона у систему и 
исправности компресора 

ком 1   

4 Допуна фреона ком 1   

5 Чишћење и прање под притиском и 
хладном водом 

ком 1   

6 Састављање клима уређаја и пуштање 
у рад 

ком 1   

 Услуга поправке неисправности 
уређаја 

    

1 Цена норма сата за услуге поправке Дин./час 1   

 УКУПНО:   

 
 
 
Напомена:  Резервне делове за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању клима уређаја уз проверу тржишних цена нових и оригиналних 
делова ,  до укупног износа од 700.000,00 динара. 
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Датум: _______________                             М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
             _______________________ 

4) Образац структуре понуђене цене за јавну набавку мале вредности добара, редни  
број У – 19/2019 за Партију 4 – Систем грејања 
 

 Опис Јед. 
мере 

Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 

1 Набавка и монтажа челичне 
атестиране шавне цеви  
(хидроиспитане), за израду разводног 
топловода од ТПС-а до разводних 
ормара, према стандарду 
 СРПС ЕН 10220:2005 

 

 
 

 

 

  

 ДН15 Ø21.3 х 2.3мм м 1   

 ДН20 Ø26.9 х 2.3мм м 1   

 ДН25 Ø33.7 х 2.6мм м 1   

 ДН32 Ø42.4 х 2.6мм м 1   

 ДН40 Ø48.3 х 2.6мм м 1   

 ДН50 Ø60.3 х 2.9мм м 1   

 ДН65 Ø76.1 х 2.9мм м 1   

2 Помоћни материјал за монтажу цеви 
(фитинзи,лем,носачи и сл.) 50% од 
вредности цеви 

пауш 1   

3 Чишћење, темељно и завршно 
фарбање цеви са бојом отпорне на 
повишене температуре, просечне 
димензије ДН40 

м 1   

4 Пробијање отвора кроз преграде, 
просечне дебљине 25 цм, за пролаз 
две грејне цеви (вертикала). Ставка 
подразумева облагање тер-папиром 
без зидарских и молерских поправки. 

ком 1   

5 Израда и монтажа цевне 
термоизолације, дим. ДН20,ДН32, 
ДН40, ДН50, ДН65, монтирати за 
главне вертикале и  
прикључке са слојем Steinflex-a 
дебљине 9 мм. 
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 ДН65 м 1   

 ДН50 м 1   

 ДН40 м 1   

 ДН32 м 1   

 ДН20 м 1   

6 Израда и уградња одзрачног лонца 
ДН80, Л=200 мм, у комплету са 
испорученом цеви Р 1/2” и лоптастом 
славином Р 1/2” на крају. Монтажа на 
крају сваке вертикале, на оба вода 
(полазни и повратни) 

ком 1   

7 Прво пуњење инсталације и и 
спитивање водом под притиском од 4 
бара у трајању од 24 часа. 

пауш 1   

8 Набавка и уградња кугластих вентила 
са испустом на  
вертикалама у подруму 

 

 

  

 ДН65 ком 1   

 ДН50 ком 1   

 ДН40 ком 1   

 ДН32 ком 1   

 ДН25 ком 1   

 ДН20 ком 1   

 ДН15 ком 1   

9 Набавка и уградња циркулационе 
пумпе “Stratos 65/1-16ПН 6/10” (или 
одговарајући) 

ком 1   

10 Набавка и уградња експанзионе 
посуде 100 литара “Елби” ( или 
еквивалент ) 

ком 1   

11 Котао гасни тип „Vaillant“ 656/4-5 
Ц.32, топлотни капацитет 63.7 KW, 
димоводни прикључак 80/125 
кондензацијски (или одговарајући) 

ком 1  

12 Набавка и урадња циркулационих 
пумпи 

   

 Wilo ДН 25 (или оговарајући) ком 1   

 Wilo ДН 32 (или оговарајући) ком 1   
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13 Демонтажа постојећих радијатора и 
набавка са монтажом  
челичних плочастих радијатора 
“ЈУГОТЕРМ”   
( или еквивалент ) тип 22, висине Х= 
600мм. 

 

 

  

 800 х 400 мм ком 1   

 800 х 1000 мм ком 1   

 800 х 1400 мм ком 1   

 800 х 1800 мм ком 1   

 800 х 2000 мм ком 1   

14 Набавка и монтажа фабричке конзле 
за плочасте радијаторе, комплет за 1 
грејно тело 

ком 1   

15 Набавка и монтажа кугласте славине 
за пражњење која се монтира у 
радијатор дим. ДН 15 

ком 1   

16 Набавка и монтажа радијаторских 
навијака за двоцевни систем грајања. 

ком 1   

17 Израда радијаторских веза, само 
радна снага 

ком 1   

18 Испитивање изведене радијаторске 
инсталације са притиском од 4 бара, 
у трајању од 24 часа, а обавезно пре 
забетонирања хоризонталне цевне 
мреже. 

пауш 1   

19 Припремно завршни радови и 
локални транспорт материјала. 

пауш 1   

20 Преглед и чишћење (сервис) гасних 
котлова 

ком 1   

21 Преглед и чишћење (сервис) котлова 
на чврсто гориво 

ком 1   

22 Преглед и чишћење (сервис) 
горионика 

ком 1   

23 Поправка и преглед циркулационих 
пумпи ДН 65 

ком 1   

24 Преглед, ваздуширање, допуњавање 
инсталације са свим интервенцијама 
и отклањањем кварова у току грејне 
сезоне.- 24 часа дневно 

р.ч. 1   
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25 Аутоматски одзрачни вентил 3/8” ком 1   

26 Радијаторски вентил 1/2” ком 1   

27 Радијатоски навијак 1/2” ком 1   

28 Демонтажа постојеће котларнице са 
опремом 

ком 1   

 УКУПНО:   

 
 
 
 
Напоменa:  
1.Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима , а на основу извршене 
дефектаже, наручилац ће обезбедити потем понуђача са којим се закључи уговор о 
одржавању система за грејање уз проверу тржишних цена до укупног износа од 
1.000.000,00 динара 
 
2.Понуђач је дужан да пре давања понуде обиђе локације на којима ће се вршити услуге 
и утврди стање на те на основу тога да понуду. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                             М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
             _______________________ 
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5) Образац структуре понуђене цене за јавну набавку мале вредности добара, редни  
број У – 19/2019 за Партију 5 – Електро инсталације 

 
 

Рб. Опис Јед. 
мере 

Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 

1 Мерење отпора изолације по мерној 
тачци са издавањем стручнох 
налаза. 
Јединица мере – мерна тачка 

 
МТ 

 
1 

  

2 Отклањање кварова по извршеном 
мерењу 

Дин/час 1   

3 Услуга поправке 
електроинсталационог материјала 

Дин/час 1   

 УКУПНО:   

 
 
 
Напомена: Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима , а на основу 
извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању електро инсталација уз проверу тржишних цена до укупног износа 
од 1.000.000,00 динара. 

 
 
 
 
 
 
 

Датум: _______________                             М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
                                                                                      
             _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 7 
У-19/2019 

Партија бр. ____ 
 

ОБРАЧУН  
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 
1.  дин. 
2.  дин. 
3.  дин. 
4.  дин. 
5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                 дин. 
 

 
 
Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица 
     
                    _______________________ 
Н а п о м е н а: 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 
124/12,14/2015 и 68/2015 ): 
 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 
 Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне 

набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да 
понуђачу надокнади само трошкове: 

 
- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена 

израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења. 
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све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

 Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 9 - Обрачун трошкова 
припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 

 
(Напомена: Копирати образац за сваку партију за коју се понуда подноси) 
 

 
ОБРАЗАЦ 8 

У-19/2019 
Партија бр. 4 

 
 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 

 Изјављујем да је дана ____. ____. 2019. године, представник понуђача извршио 

обилазак локација на којима ће се вршити услуге који су предмет јавне набавке, на 

адресама у Суботици, ул. Јожефа Атиле бр. 4, А.Б.Шимића бб и 9.Нова 249 и да је исти 

стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде. 

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознат са условима односно 

начином вршења услуга, те исте не могу бити основ за било какве накнадне промене у 

извршењу предметне јавне набавке супротно одредбама конкурсне документације. 

 

 У _______________________ дана ________2019.г. 

 

М.П. 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 

                                  _____________________________ 

 

                  Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

                                  _____________________________ 

   

Напомена:  
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 Обилазак локације је обавезан  
 Обилазак локације је заказан за 13.06.2019. и 14.06.2019. године од 10,00 до 

12,00 часова у Суботици, Ј. Атиле бр. 4  
 за понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 

понуђач. 
 за групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац групе 

- овлашћени члан групе понуђача.  
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се 
слаже са моделом уговора. 
 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ 
ЦЕВИ И УРЕЂАЈА 

 
 

Закључен  _______________ године између:  
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

I. УГОВОРНЕ СТРАНЕ  
 
1. ЈКП »Чистоћа и зеленило« Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  (у даљем тексту: 

Корисник услуга) које заступа директор Слободан Милошев, маст.екон., МБР: 
08065136, ПИБ: 100961002, текући рачун 205-3584-06 Комерцијална банка   

 
2. _______________________________________  (у даљем тексту:  Давалац услуга), које 

заступа директор ________________________, МБР___________, ПИБ: 
_____________, текући рачун: ____________________ 

  
Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  
 
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:  
 
 

II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

 
Члан 1                                                                                                                            

 Предмет овог Уговора су услуге одржавање водоводних и канализационих цеви и 
уређаја по јавној набавци мале вредности У– 19/2019 - Партија 1. 
 
                                      Члан 2                                                                                                                       
 Укупна цена услуге из члана 1. Овог Уговора за време периода важења не може да 
износи више од 600.000,00 динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са 
ПДВ-ом.  
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Цена услуге по понуди број _______ износи _________динара без ПДВ-а односно 
са ______________ динара са ПДВ-ом. 
 Цену утврђену понудом Давалац услуге нема права да повећава за време 
извршења овог Уговора.  
Цена за сваку позицију услуга налазе се у техничкој спецификацији која је саставни део 
овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши према 

Техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 
Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 

извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити потем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању на водоводним и на канализационим инсталацијама уз проверу 
тржишних цена, системом прибављања понуда, до укупног износа из члана 2 овог 
уговора. 
 

Члан 6. 
Давалац  услуга  се  обавезује  да  услугу  из  члана  1.  овог  Уговора  изврши   у  

року  од  24  часа  од  часа пријема писменог налога од стране Наручиоца услуге који  ће 
се достављати Даваоцу услуге сукцесивно, према стварним потребама Наручиоца услуге.  
 

Члан 7. 
  Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 
или ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 или  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ 
Суботица, 9. Нова 249 
 

Члан 8. 
Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга за сваку сукцесивно извршену 

услугу изврши исплату у року од ____ (__________) дана од дана примљене фактуре у 
седишту наручиоца. (Обавезан елеменат фактуре је број уговора на основу кога се врши 
фактурисање услуге) 

Плаћање се врши на текући рачун Даваоца услуга на број 
_________________________.  
 

Члан 9. 
Давалац услуга гарантује да ће извршена услуга из члана 1. овог Уговора бити у 

складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.  
У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у 
квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити, Давалац услуга је 
дужан исте отклонити одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног фактурисања.  
У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у 
извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава право 
раскида овог Уговора и право нанакнаду настале штете.  
 

Члан 10. 
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења 

обавеза из овог уговора. 
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Члан 11. 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног 
Суда у Суботици.  
 

Члан12 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 

свака уговорна страна  

  

 

         ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                              НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА  

  _________________________                                                 _________________________  
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МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се 
слаже са моделом уговора. 
 
  

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА 220/380 
 
 

Закључен  _______________ године између:      
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

I. УГОВОРНЕ СТРАНЕ  
 
 

1. ЈКП »Чистоћа и зеленило« Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  (у даљем тексту: 
Корисник услуга) које заступа директор Слободан Милошев, маст.екон., МБР: 
08065136, ПИБ: 100961002, текући рачун 205-3584-06 Комерцијална банка   

 
2. _______________________________________  (у даљем тексту:  Давалац услуга), 

које заступа директор ________________________, МБР___________, ПИБ: 
_____________, текући рачун: ____________________ 

  
 
Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  
 
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:  
 
 

II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

 
Члан 1                                                                                                                            

 Предмет овог Уговора су услуге поправке електро уређаја 220/380 по јавној 
набавци мале вредности У– 19/2019 - Партија 2. 
 
                                      Члан 2                                                                                                                       
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 Укупна цена услуге из члана 1. Овог Уговора за време периода важења не може да 
износи више од 700.000,00 динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са 
ПДВ-ом.  

Цена услуге по понуди број _______ износи _________динара без ПДВ-а односно 
са ______________ динара са ПДВ-ом. 
 Цену утврђену понудом Давалац услуге нема права да повећава за време 
извршења овог Уговора.  

Цена за сваку позицију услуга налазе се у техничкој спецификацији која је 
саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 
Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши према 

Техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 
Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 

извршене дефекаже, наручилац ће обезбедити потем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању система за грејање уз проверу тржишних цена, системом 
прибављања понуда, до укупног износа из члана 2 овог уговора. 

 
Члан 6. 

Давалац  услуга  се  обавезује  да  услугу  из  члана  1.  овог  Уговора  изврши   у  
року  од  24  часа  од  часа пријема писменог налога од стране Наручиоца услуге који  ће 
се достављати Даваоцу услуге сукцесивно, према стварним потребама Наручиоца услуге.  
 

Члан 7. 
  Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 
или ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 или  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ 
Суботица, 9. Нова 249 
 

Члан 8. 
Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга за сваку сукцесивно извршену 

услугу изврши исплату у року од ____ (__________) дана од дана примљене фактуре у 
седишту наручиоца. (Обавезан елеменат фактуре је број уговора на основу кога се врши 
фактурисање услуге) 
Плаћање се врши на текући рачун Даваоца услуга на број _________________________.  
 

Члан 9. 
Давалац услуга гарантује да ће извршена услуга из члана 1. овог Уговора бити у 

складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.  
У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у 
квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити, Давалац услуга је 
дужан исте отклонити одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног фактурисања.  
У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у 
извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава право 
раскида овог Уговора и право нанакнаду настале штете.  
 

Члан 10. 
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења 

обавеза из овог уговора. 
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Члан 11. 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног 
Суда у Суботици.  
 

Члан12 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 

свака уговорна страна  

  

 

         ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                              НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА  

  _________________________                                                 _________________________  
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МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се 
слаже са моделом уговора. 
 
 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА  
 
 

Закључен  _______________ године између:   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

I. УГОВОРНЕ СТРАНЕ  
 

1. ЈКП »Чистоћа и зеленило« Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  (у даљем тексту: 
Корисник услуга) које заступа директор Слободан Милошев, маст.екон., МБР: 
08065136, ПИБ: 100961002, текући рачун 205-3584-06 Комерцијална банка   

 
2. _______________________________________  (у даљем тексту:  Давалац услуга), 

које заступа директор ________________________, МБР___________, ПИБ: 
_____________, текући рачун: ____________________ 

 
  
Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  
 
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:  
 
 

II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

 
Члан 1                                                                                                                            

 Предмет овог Уговора су услуге одржавање клима уређаја по јавној набавци мале 
вредности У– 19/2019 - Партија 3. 
 
                                      Члан 2                                                                                                                       
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 Укупна цена услуге из члана 1. Овог Уговора за време периода важења не може да 
износи више од 700.000,00 динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са 
ПДВ-ом.  

Цена услуге по понуди број _______ износи _________динара без ПДВ-а односно 
са ______________ динара са ПДВ-ом. 
 Цену утврђену понудом Давалац услуге нема права да повећава за време 
извршења овог Уговора.  
Цена за сваку позицију услуга налазе се у техничкој спецификацији која је саставни део 
овог Уговора. 

Члан 3. 
Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши према 

Техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 
Резервни делови за поправке по пријављеним неисправностима , а на основу 

извршене дефекаже, наручилац ће обезбедити потем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању електро инсталација уз проверу тржишних цена, системом 
прибављања понуда, до укупног износа из члана 2 овог уговора. 
 

Члан 6. 
Давалац  услуга  се  обавезује  да  услугу  из  члана  1.  овог  Уговора  изврши   у  

року  од  24  часа  од  часа пријема писменог налога од стране Наручиоца услуге који  ће 
се достављати Даваоцу услуге сукцесивно, према стварним потребама Наручиоца услуге.  
 

Члан 7. 
  Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 
или ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 или  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ 
Суботица, 9. Нова 249. 
 

Члан 8. 
Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга за сваку сукцесивно извршену 

услугу изврши исплату у року од ____ (__________) дана од дана примљене фактуре у 
седишту наручиоца. (Обавезан елеменат фактуре је број уговора на основу кога се врши 
фактурисање услуге) 

Плаћање се врши на текући рачун Даваоца услуга на број 
_________________________.  
 

Члан 9. 
Давалац услуга гарантује да ће извршена услуга из члана 1. овог Уговора бити у 

складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.  
У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у 
квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити, Давалац услуга је 
дужан исте отклонити одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног фактурисања.  
У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у 
извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава право 
раскида овог Уговора и право нанакнаду настале штете.  
 

Члан 10. 
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Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења 
обавеза из овог уговора. 
 

Члан 11. 
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног 

Суда у Суботици.  
 

Члан12 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 

свака уговорна страна  

  

 

         ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                              НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА  

  _________________________                                                 _________________________  
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МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се 
слаже са моделом уговора. 
 
 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА 
 
 
 

Закључен  _______________ године између:   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

I. УГОВОРНЕ СТРАНЕ  
 

1. ЈКП »Чистоћа и зеленило« Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  (у даљем тексту: 
Корисник услуга) које заступа директор Слободан Милошев, маст.екон., МБР: 
08065136, ПИБ: 100961002, текући рачун 205-3584-06 Комерцијална банка   

 
2. _______________________________________  (у даљем тексту:  Давалац услуга), 

које заступа директор ________________________, МБР___________, ПИБ: 
_____________, текући рачун: ____________________ 

  
Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  
 
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:  
 
 

II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

 
Члан 1                                                                                                                            

 Предмет овог Уговора су услуге одржавања система грејања по јавној набавци 
мале вредности У– 19/2019 - Партија 4. 
 
                                      Члан 2                                                                                                                       
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 Укупна цена услуге из члана 1. Овог Уговора за време периода важења не може да 
износи више од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са 
ПДВ-ом.  

Цена услуге по понуди број _______ износи _________динара без ПДВ-а односно 
са ______________ динара са ПДВ-ом. 
 Цену утврђену понудом Давалац услуге нема права да повећава за време 
извршења овог Уговора.  
Цена за сваку позицију услуга налазе се у техничкој спецификацији која је саставни део 
овог Уговора. 

Члан 3. 
Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши према 

Техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 
Резервне делове за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 

извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању клима уређаја уз проверу тржишних цена, системом прибављања 
понуда, до укупног износа из члана 2 овог уговора. 
 

Члан 6. 
Давалац  услуга  се  обавезује  да  услугу  из  члана  1.  овог  Уговора  изврши   у  

року  од  24  часа  од  часа пријема писменог налога од стране Наручиоца услуге који  ће 
се достављати Даваоцу услуге сукцесивно, према стварним потребама Наручиоца услуге.  
 

Члан 7. 
  Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 
или ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 или  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ 
Суботица, 9. Нова 249. 
 

Члан 8. 
Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга за сваку сукцесивно извршену 

услугу изврши исплату у року од ____ (__________) дана од дана примљене фактуре у 
седишту наручиоца. (Обавезан елеменат фактуре је број уговора на основу кога се врши 
фактурисање услуге) 

Плаћање се врши на текући рачун Даваоца услуга на број 
_________________________.  
 

Члан 9. 
Давалац услуга гарантује да ће извршена услуга из члана 1. овог Уговора бити у 

складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.  
У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у 
квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити, Давалац услуга је 
дужан исте отклонити одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног фактурисања.  
У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у 
извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава право 
раскида овог Уговора и право нанакнаду настале штете.  
 

Члан 10. 
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Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења 
обавеза из овог уговора. 
 

Члан 11. 
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног 

Суда у Суботици.  
 

Члан12 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 

свака уговорна страна  

  

 

         ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                              НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА  

  _________________________                                                 _________________________  
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МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се 
слаже са моделом уговора. 
 
 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 
 

Закључен  _______________ године између:   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

I. УГОВОРНЕ СТРАНЕ  
 

1. ЈКП »Чистоћа и зеленило« Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  (у даљем тексту: 
Корисник услуга) које заступа директор Слободан Милошев, маст.екон., МБР: 
08065136, ПИБ: 100961002, текући рачун 205-3584-06 Комерцијална банка   

 
2. _______________________________________  (у даљем тексту:  Давалац услуга), 

које заступа директор ________________________, МБР___________, ПИБ: 
_____________, текући рачун: ____________________ 

  
Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  
 
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:  
 
 

II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

 
Члан 1                                                                                                                            

 Предмет овог Уговора су услуге одржавања електро инсталација по јавној 
набавци мале вредности У– 19/2019 - Партија 5. 
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                                      Члан 2                                                                                                                       
 Укупна цена услуге из члана 1. Овог Уговора за време периода важења не може да 
износи више од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са 
ПДВ-ом.  

Цена услуге по понуди број _______ износи _________динара без ПДВ-а односно 
са ______________ динара са ПДВ-ом. 
 Цену утврђену понудом Давалац услуге нема права да повећава за време 
извршења овог Уговора.  
Цена за сваку позицију услуга налазе се у техничкој спецификацији која је саставни део 
овог Уговора. 

Члан 3. 
Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши према 

Техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 
Резервне делове за поправке по пријављеним неисправностима, а на основу 

извршене дефектаже, наручилац ће обезбедити путем понуђача са којим се закључи 
уговор о одржавању клима уређаја уз проверу тржишних цена, системом прибављања 
понуда, до укупног износа из члана 2 овог уговора. 
 

Члан 6. 
Давалац  услуга  се  обавезује  да  услугу  из  члана  1.  овог  Уговора  изврши   у  

року  од  24  часа  од  часа пријема писменог налога од стране Наручиоца услуге који  ће 
се достављати Даваоцу услуге сукцесивно, према стварним потребама Наручиоца услуге.  
 

Члан 7. 
  Место извршења услуге: ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, А.Б. Шимића бб 
или ЈКП“Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4 или  ЈКП“Чистоћа и зеленило“ 
Суботица, 9. Нова 249. 
 

Члан 8. 
Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга за сваку сукцесивно извршену 

услугу изврши исплату у року од ____ (__________) дана од дана примљене фактуре у 
седишту наручиоца. (Обавезан елеменат фактуре је број уговора на основу кога се врши 
фактурисање услуге) 

Плаћање се врши на текући рачун Даваоца услуга на број 
_________________________.  
 

Члан 9. 
Давалац услуга гарантује да ће извршена услуга из члана 1. овог Уговора бити у 

складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.  
У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у 
квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити, Давалац услуга је 
дужан исте отклонити одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног фактурисања.  
У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у 
извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава право 
раскида овог Уговора и право нанакнаду настале штете.  
 

Члан 10. 
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Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења 
обавеза из овог уговора. 
 

Члан 11. 
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног 

Суда у Суботици.  
 

Члан12 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 

свака уговорна страна  

  

 

         ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                              НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА  

  _________________________                                                 _________________________  

 

 

 

 

 


