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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-17/2021 

 
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
„Услуге саветовања у пословању и управљању“ за 

потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака 
Назив:     Услуге саветовања у пословању и управљању 

Ознака:   79410000 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 27. 

став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  („Службени 

гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-17/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану набавки 

на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: Услуге 

2.2.74., конто 550020 

 
Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност на 

годишњем нивоу. 

• Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора о пружању предметних 

услуга. 

 

Рок и начин пружања услуге 

• Понуђач ће услуге пружати на одређено време и то на период од годину дана од дана потписивања уговора. 

• Почетак примене уговора је од дана 25.03.2021 године. 

 

Квалитет 

• Услуге која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

• Понуђач је дужан да услуге врши квалитетно у складу са важећим прописима и правилима струке и да 

поседује радно искуство из области енергетике. 

• Под квалитетом услуге саветовања подразумева се стручност – компетентност у давању савета и инструкција 

који се односе пре свега на стручно мишљење Закона из области енергетике који се односе на пословање 

Предузећа за које Наручилац захтева стручно мишљење. 

 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Ивана Аврамов, 

контакт телефон 064/843-81008.  

 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  



 

_______________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга на коју се ЗЈН не примењује 

„Услугe саветовања у пословању и управљању“  број набавке ДН - 17/2021 

  ~ 2 ~ 

 

 

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке:  „Услуге саветовања у пословању и управљању“ за потребе  

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

 
Привредни субјект (давалац услуге) је у обавези да за корисника услуге пружа услуге саветовања у поступку 

доношења пословних одлука наручиоца и то: припрема предлога, мишљења и стручних анализа ради доношења 

одговарајућих одлука органа управљања наручиоца. Давалац услуге прихвата и обавезу да учествује у раду 

стручних служби наручиоца и да пружа стручне савете у вези организације рада, оптималног коришћења 

људских ресурса, као и помоћ приликом припреме интерних аката наручиоца и других аката и докумената у вези 

либерализације тржишта енергије, као и припрему организације наручиоца у вези обављања основне и споредне 

делатности, и да пружа стручну помоћ Наручиоцу у случају поступка контроле од стране буџетске инспекције, 

затим праћење релевантних закона – њиховог доношења или измена који се могу довести у везу са пословањем 

Предузећа у ширем смислу и повратно указивање Наручиоцу, на његов усмени/писани захтев, на њихову 

релевантност. 

Услуге подразумевају усмене консултације и писане консултације. 
 

У предметном поступку набавке може да учествује привредни субјект (давалац услуга) који је у предходне три 

календарске године (2018, 2019 и 2020) извршио најмање три уговора о пружању услуга саветовања у пословању 

и управљању у складу са описом услуга из техничких спецификација ове набавке са наручиоцима из области 

енергетике. 

Референтне услуге подразумевају пeрманентно, месечно пружање услуга кориснику услуга у одређеном периоду 

извршења који не може бити краћи од шест месеци; 

Привредни субјект мора да располаже довољним кадровским капацитетом и да има у радном односу на одређено 

и неодређено време или на други начин ангажовано најмање једног дипломираног правника са радним искуством 

од најмање три године на пословима пружања услуга саветовања у пословању и управљању у складу са описом 

услуга из техничких спецификација ове набавке. 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити обавезне и факултативне критеријуме које 

одређује Закон као основе за искључење из поступка предметне набавке као и критеријуме за избор привредног 

субјекта које тражи наручилац и потписати следећу Изјаву да испуњава тражене критеријуме:  

 

 

И З Ј А В А 

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 
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Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

предметном поступку набавке услуга на коју се ЗЈН не примењује „Услуге саветовања у пословању и 

управљању“ број ДН-17/2021, испуњавамо критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта 

и да не постоје основи за искључење и то: 

 

▪ Привредни субјект или његов заступник није осуђиван за једно или више кривичних дела, правноснажном 

пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правноснажном пресудом утврђени дужи 

период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује; 

▪ Привредни субјект је измирио све своје доспеле обавезе пореза или доприноса за обавезно социјално 

осигурање; 

▪ Привредни субјект у предходне две године од истека рока за подношење понуда није повредио обавеза у     

области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре; 

▪ Привредни субјект није у сукобу интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони 

другим мерама, због свог учествовања у поступку набавке; 

▪ Привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да 

дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио 

обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 

привредног субјекта или доделе уговора (набавке наруџбеницом); 

 

као и критеријуме за избор привредног субјекта које тражи наручилац 

• Привредни субјект је у предходне три календарске године (2018, 2019 и 2020) извршио најмање три уговора 

о пружању услуга саветовања у пословању и управљању у складу са описом услуга из техничких 

спецификација ове набавке са наручиоцима из области енергетике и на евентуални захтев наручиоца 

доставићемо копије уговора на увид; 

• Привредни субјект располаже довољним кадровским капацитетом и има у радном односу на одређено и 

неодређено време или на други начин ангажовано најмање једног дипломираног правника са радним 

искуством од најмање три године на пословима пружања услуга саветовања у пословању и управљању у 

складу са описом услуга из техничких спецификација ове набавке и на евентуални захтев наручиоца 

доставићемо неопходне доказе за то лице. 

 

Место:_____________                                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                                    _________________________  

  

 

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БРОЈ _______________ ОД ДАНА ____________________: 

 

Укупна цена без ПДВ-а на месечном нивоу:  

Износ ПДВ-а на месечном нивоу:  

Укупна цена са ПДВ-ом на месечном нивоу:  

Укупна цена без ПДВ-а на годишњем нивоу:  

Износ ПДВ-а на годишњем нивоу:  

Укупна цена са ПДВ-ом на годишњем нивоу:  

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа од 45 дана) 
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Уколико су услуге ослобођене плаћања ПДВ-а унети у складу са којим чланом и којим Законом: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати. 

 

 

                    Датум                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 

                     

_____________________________                                                 __________________________ 

 

 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени. 

 

 

 

 

5.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА 

 

 

Р.Б 
Предмет ЈН 

Услуге 

Цена услуге  

месечно 

(без ПДВ-а) 

Цена услуге 

месечно 

(са ПДВ-ом) 

Укупна цена 

услуге 

(за 12 месеци) 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

услуге  

(за 12 месеци) 

са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 (колона 2х12) 5 (колона 3х12) 

 

1. 

 

Услуге пружања саветовања 

у пословању и управљању за 

наручиоца 

  

  

Укупна цена ( Збир): 
  

           

 

 Упутство за попуњавање: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

▪ у колони 1. уписати колико износи цена без ПДВ-а, за пружену услугу на месечном нивоу; 

▪ у колони 2. уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за пружену услугу на месечном нивоу; 

▪ у колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а за пружену услугу на годишњем нивоу и то тако што ће помножити 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 2.) са 12 месеци;  

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

▪ у колони 4. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за пружену услугу на годишњем нивоу и то тако што ће 

помножити цену са ПДВ-ом (наведену у колони 3.) са 12 месеци;  

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.    

                 

                

                  Датум                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

                   

____________________________                                                 __________________________ 


