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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-2/2021 по партијама 

 

 
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 

Услуге по партијама “Мерења емисије штетних материја 

у ваздуху на месту извора загађења у погону за 
производњу ТЕ и управне зграде и отпадних вода у 

погону 

Назив и ЦПВ ознака из општег речника 

набавке по партијама 

П1: Назив:    Праћење загађења 
       Ознака:  DA 39 

П2:  Назив:   За отпадни материјал 

        Ознака:  FC 02 

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-2/2021 

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 2.2.51., конто 539020 

 
Валута 

• Цена за обе партије 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 цена без пореза на додату 

вредност. 

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

Захтев за авансним плаћањем није дозвољен. 

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. 
 

Рекламација 

• Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет пружених услуга. У случају примедби на 

обим и квалитет пружених услуга, понуђач мора у року од два дана, од дана утврђених примедби, отклонити 
уочене недостатке. 

 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Маринел 

Себешан, контакт телефон 064/8438067.  

 

 

ПАРТИЈА 1: „Мерење емисије штетних материја у ваздуху на месту извора 

загађења у погону за производњу ТЕ и управној згради“ 
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1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

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 ЗА ПАРТИЈУ 1: 

 

Предмет набавке:    Партија 1: „Услуге мерења емисије штетних материја у ваздуху на месту извора 

загађења у погону за производњу топлотне енергије и управне зграде“   
за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин“ 

 

Опис предмета набавке: Мерење емисије штетних материја у животној средини  у  складу са Законом о заштити 

ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих 
материја у ваздуху („Службени гласник РС“, број: 71/2010, 6/11 и 6/2016). 

 

             Mерење емисије штетних материја у ваздуху на месту извора загађења, има четири емитера: 

 

1. два емитера котао 1 и котао 2 су средња постројења за сагоревање, као енергент се користи природни гас 
-         произвођач La Mont Kessel GmbH & Remming д.о.о. 
-         мембрански RHW 35 
-         номинална снага 35 MW по котлу 
-         мин. континуално оптерећење 25% 
-         радни притисак 12 bar 
-         макс.  притисак 16 bar 

-         радни температурни режим 130/70 0C 
  

2. два емитера котао Beretta спадају у мала постројења за  сагоревање, као енергент се користи природни гас 
     -         произвођач Beretta, Италија 

-         номинална снага 35 kW по котлу 
-         радни притисак 0,15-6 bar 
-         макс.  притисак 16 bar 

-         радни температурни режим 90 0C 

 
Два пута годишње се врши мерење емисије штетних гасова на основу члана 58. тачке 5. Закона о заштити 

ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/2013). 
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Понуђач мора да поседује: 

-   Дозволу за мерење емисије из стационираних извора загађивања издату од стране Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије и  

-   Сертификат о акредитацији акредитационог телa  у  Србији SRPS ISO/IEC 17025 : 2006  (ISO/IEC 17025 : 

2005)  

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке за ову партију, мора испунити критеријуме за избор 

привредног субјекта за учешће у овом поступку набавке и то да понуђач мора поседовати Дозволу за мерење 

емисије из стационираних извора загађивања издату од стране Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине, Републике Србије и Сертификат о акредитацији акредитационог телa у Србији SRPS ISO/IEC 17025 : 2006  
(ISO/IEC 17025 : 2005), и попунити следећу изјаву: 

   

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за избор привредног субјекта  

 

Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 
предметном поступку набавке услуга на коју се ЗЈН не примењује „Услуге мерења емисије штетних материја у 

ваздуху на месту извора загађења у погону за производњу топлотне енергије и управне зграде“ број ДН-

2/2021, испуњавамо захтеване критеријуме за избор привредног субјекта и то: 

 

Поседујемо Дозволу за мерење емисије из стационираних извора загађивања издату од стране Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије и Сертификат о акредитацији акредитационог телa у 

Србији SRPS ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005), и на евентуални захтев наручиоца доставићемо на увид 
копије Дозволе и Сертификата. 

 

Место:_____________                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
 

Датум:_____________                                                                                             _________________________                                                    

 

Доказе о поседовању Дозволе за мерење емисије из стационираних извора и Сертификата о акредитацији 

акредитационог телa  понуђачи не достављају уз понуду већ само по евентуалном захтеву наручиоца 

уколико је неопходна провера. 

 

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ за партију 1 

 

ПОНУДА – БР. __________ ОД ДАНА ______________за партију 1: 

 

Укупан износ понуде без ПДВ-а на годишњем 

нивоу (8 мерења – 4 котла): 

 

 

ПДВ на укупан износ:  

Укупан износ понуде са ПДВ-ом на годишњем 
нивоу (8 мерења – 4 котла): 

 

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа од 45 дана) 
 

Рок појединачног извршења у календарским 
данима од пријема захтева 
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                 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 за партију 1 

    

            

 

 
                    Датум                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      

_____________________________                                      __________________________ 

 

 
Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу 

наведени.  

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Број мерења 

на годишњем 

нивоу 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(једно мерење) 

Цена по ставци без 

ПДВ-а (број мерења 

х јединична цена) 

  1 2 (1х2) 

1. 

Мерење емисије штетних материја у ваздуху на 

месту извора загађења:  емитер, колови 1 и 2, 

који спадају у средња постројења за сагоревање, 

као енергент  користи природни гас. 

- произвођач La Mont Kessel GmbH & 

Remming д.о.о. 

- мембрански RHW 35 
- номинална снага 35 MW по котлу 

- мин. континуално оптерећење 25% 

- радни притисак 12 bar 

- макс.  притисак 16 bar 

- радни температурни режим 130/70 0C 

Напомена: Број мерења је формиран на основу 2 

полугодишња мерења за оба котла  

4 

  

2 

Мерење емисије штетних материја у ваздуху на 

месту извора загађења:  емитер котао Beretta 

спада у мала постројења за  сагоревање, као 

енергент користи природни гас 

-    произвођач Beretta, Италија  
- номинална снага 35 kW по котлу 

- радни притисак 0,15-6 bar 

- макс.  притисак 16 bar 

- радни температурни режим 90 0C 

Напомена: Број мерења је формиран на основу 2 

полугодишња мерења за оба котла  

4 

  

Укупна цена без ПДВ-а: 

(уноси се у Образац понуде) 

 

Износ ПДВ-а: 

(уноси се у Образац понуде) 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

(уноси се у Образац понуде) 
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ПАРТИЈА 2:   „Мерење емисије отпадних вода у погону за производњу ТЕ“ 
 

 

1.1  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 2: 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2.1       ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 2: 
 

Предмет набавке:    Партија 2: „Мерење емисије отпадних вода у погону за производњу ТЕ“ 

 

 

Опис предмета набавке: Испитивање квалитета воде – у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, 

број 30/10 и 93/12) Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“, број: 67/2011)  Правилником о начину и минималном броју испитивања 

квалитета отпадних вода („Службени гласник РС“, број 47/83 и 13/84). 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
-  Мерење отпадних вода  у погону за производњу топлотне енергије врши се парцијално четири пута 

годишње, у сабирној шахти где се испуштају све технолошке воде из погона. 
 
 Понуђач мора да поседује: 

-   Решење Министарства пољопривреде и заштите  животне средине  за вршење физичко-хемијских 

испитивања квалитета воде и  

-   Сертификат о акредитацији  акредитационог телa  у  Србији.  
 

  
3.1    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПАРТИЈУ 2 
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Понуђач који учествује у поступку предметне набавке за ову партију, мора испунити критеријуме за избор 

привредног субјекта за учешће у овом поступку набавке и то да понуђач мора поседовати Решење 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине за вршење физичко-хемијских испитивања квалитета 

воде и Сертификат о акредитацији акредитационог телa у Србији, и попунити следећу изјаву: 
   

 

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за избор привредног субјекта  

 

 

Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 
предметном поступку набавке услуга на коју се ЗЈН не примењује „Услуге мерења емисије отпадних вода у 

погону за производњу ТЕ“ број ДН-2/2021, испуњавамо захтеване критеријуме за избор привредног субјекта 

и то: 

 

Поседујемо Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за вршење физичко-хемијских 

испитивања квалитета воде и Сертификат о акредитацији акредитационог телa у Србији, и на евентуални захтев 

наручиоца доставићемо на увид копије Дозволе и Сертификата. 
 

 

Место:_____________                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
 

Датум:_____________                                                                                             _________________________                                                    

 

Доказе о поседовању Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине за вршење 

физичко-хемијских испитивања квалитета воде и Сертификата о акредитацији  акредитационог телa  у  

Србији понуђачи не достављају уз понуду већ само по евентуалном захтеву наручиоца уколико је 

неопходна провера. 
 

 

4.1   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ за партију 2 

  

ПОНУДА – БР. __________ ОД ДАНА ______________за партију 2: 

 

Укупан износ понуде без ПДВ-а на 

годишњем нивоу (4 мерења): 

 

 

ПДВ на укупан износ:  

Укупан износ понуде са ПДВ-ом на 

годишњем нивоу (4 мерења): 
 

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа од 45 дана) 
 

Рок појединачног извршења у 

календарским данима од пријема захтева 
 

 

 

                    Датум                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      
_____________________________                                   __________________________ 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________

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

„Мерење емисије штетних материја у ваздуху на месту извора загађења у погону за производњу ТЕ и управној згради и 

емисије отпадних вода у погону - по партијама“  број набавке ДН - 2/2021 
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Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде 

наведени.  

 

 

 

                                               5.1ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА за партију 2 

    

 

 
            

                    Датум                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      
_____________________________                                      __________________________ 
 

Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу 

наведени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Број мерења 

на годишњем 

нивоу 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(једно мерење) 

Цена по ставци без 

ПДВ-а (број мерења 

х јединична цена) 

  1 2 (1х2) 

1. 

Мерење отпадних вода  у погону за производњу 

топлотне енергије врши се парцијално 4 пута  

годишње, у сабирној шахти где се испуштају све 

технолошке воде из погона. 

4 

  

Укупна цена без ПДВ-а: 

(уноси се у Образац понуде) 

 

Износ ПДВ-а: 

(уноси се у Образац понуде) 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

(уноси се у Образац понуде) 

 


