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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И  ПОНУДА ЗА ДН-19/2021 

 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
Физичко техничко обезбеђење лица, објеката и друге 

имовине за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

Назив и ознака из општег речника набавке 

(ЦПВ ознака) 

Назив:    Услуге обезбеђења     

Ознака:  79710000 

Врста поступка набавке 
Набавка на коју се ЗЈН не примењује,  члан 15. став 1. 

тачка 3.  Закона о јавним набавкама 

Редни број набавке ДН-19/2021 

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: 2.2.89, конто 539030 - Физичко техничко 

обезбеђење лица, објеката и друге имовине 

 

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

• Цена радног сата за услуге обезбеђења лица, објеката и друге имовине подразумева ангажовање радне 

снаге и потребних средстава и опреме за реализацију услуге. 

• Цена радног сата у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати 

у обзир цена радног сата без пореза на додату вредност. 

• Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се мењати. 

• У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке.  
 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015), на основу документа који 

испоставља понуђач, а којим су потврђене извршене услуге.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Захтев у погледу места вршења услуге:  

Место вршења услуге – на адреси наручиоца: ЈКП „Градска топлана“, 23000 Зрењанин, Панчевачка 55 и 

наплатном месту у улици Раде Кончара 10 у Зрењанину. 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧ 

• Изабрани понуђач је у обавези, при закључењу уговора, наручиоцу поднесе безусловне, неопозиве и 

наплативе на први позив гаранције за све случајеве предвиђене у Уговору:  

 

 Гаранција за добро извршење посла: Изабрани понуђач је дужан да у тренутку потписивања Уговора, a 

најкасније у року од пет дана од дана потписивања, Наручиоцу поднесе бланко соло меницу са меничним 

овлашћењем на износ од 10% вредности уговора без ПДВ, на име гаранције за добро извршење посла, са 

трајањем најмање пет радних дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним овлашћењем, у случају да изабрани 

понуђач не испуни своје уговорне обавезе. 

 

Бланко соло меница мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, не може садржавати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора садржати 

потпис понуђача. Менично овлашћење обавезно мора садржати, поред осталих података, и тачан назив 

корисника меничног овлашћења (наручиоца), предмет јавне набавке, износ на који се издаје са навођењем 

рока важности. 

Бланко соло меница мора бити прописно потписана, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице 

и потврдом о регистрацији менице.  
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Ово средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о 

заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача. 

У вези са овим средством обезбеђења понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у Поглављу 

7. конкурсне документације. 
 

Праћење реализације уговора  

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

контакт телефон: 064/8438067.  

 

 

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  

 

 
 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

  

А)   САМОСТАЛНО 

Б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

              (заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

 

У случају да се подноси понуда са подизвођачем или се подноси заједничка понуда онда се попуњавају 

и подаци о подизвођачу, односно о сваком учеснику у заједничкој понуди 

 

1.а  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – попуњава се само ако се понуда подноси са подизвођачем: 

 

1)   Назив подизвођача:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

   Проценат укупне вредности набавке      

  који ће извршити подизвођач: 
 

   Део предмета набавке који ће извршити  

  подизвођач-не може бити већи од 50 %) 
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1.б   ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ– попуњава се само ако се 

подноси заједничка понуда 

 

1)   Назив учесника у заједничкој понуди:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

2)   Назив учесника у заједничкој понуди:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

 

 

 

2.     ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

 НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Општи технички захтеви: 

Физичко техничко обезбеђење лица, објеката и друге имовине подразумева: 

 

Потребно је ангажовати Агенцију за послове обезбеђења лица, објеката и друге имовине у ЈКП „Градска 

топлана“ Зрењанин.  

Обзиром  да ЈКП „Градска топлана“ нема формирану Службу обезбеђења, Агенција која буде ангажована за 

послове обезбеђења лица, објеката и имовине потребно је да:         

- један извршилац врши послове обезбеђења  24 часа у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин,  

- један извршилац врши послове обезбеђења радним даном у периоду од 07-15 часова, на наплатном месту 

у улици Раде Кончара 10, Зрењанин,  

- врши пријем и контролу странака и запослених у ЈКП „Градска топлана“ 

- врши контролу уласка и изласка возила 

- врши активности у случају пожара, провалних крађа и кварова на инсталацијама (електро, водовод, 

топловод итд.) 

- врши контролу уношења и изношења имовине у ЈКП „Градска топлана“ 

- врши контролу преко видео надзора који је инсталиран од стране ЈКП „Градска топлана“ 

- води уредно евиденцију контроле 

- врши контролу алко-теста по захтеву наручиоца 

- врши обилазак круга 

- врши и друге активности од значаја за обезбеђење 

 

Ангажовање службе физичко техничког обезбеђења обавља се у складу са израђеним Актом о процени 

ризика у заштити лица и имовине и пословања наручиоца, заведеним код наручиоца под деловодним 

бројем 9202/1 дана 12.07.2018 године. 

Пошто овај Акт предстaвља пословну тајну исти ће са осталим пропратним документима бити дат на 

увид понуђачу са којим буде закључен уговор. 

 

Оквирна количина: 

- један извршилац врши послове обезбеђења  24 часа у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин,  оквирно 8760 

сати годишње. 

- један извршилац врши послове обезбеђења радним даном у периоду од 07-15 часова, на наплатном месту у 

Раде Кончара 10, Зрењанин, оквирно 2016 сати годишње. 
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Уговор се закључује на период од годину дана и то од дана 21.04.2021 године до дана 20.04.2022 године у 

висини процењене вредности наручиоца за ову набавку.  

 

Сви извршиоци који буду ангажовани на обезбеђењу код наручиоца морају поседовати лиценце за 

вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине са или без оружја, потврду о положеном 

стручном испиту из области заштите од пожара и потврду из Суда да лица нису кажњавана, а најмање 

један извршилац сертификат о обучености за употребу алкотест апарата. 

 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, приликом закључења уговора или најкасније на 

дан увођења у посао, дужан је да достави наручиоцу: 

- списак радника које ће ангажовати на извршењу услуге у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 

- За сваког од радника са списка који ће бити запослени на пословима обезбеђења лица, објеката 

и друге имовине код наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин копије следећих важећих 

докумената: 

 

-    уверење надлежног суда да против радника није покренута истрага, нити подигнута оптужница и да се 

против радника не води кривични поступак за кривична дела за које се гони по службеној дужности; 

-    потврде о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од надлежног Министарства 

унутрашњих послова, сходно члану 55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/2015); 

- лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавањe реда на спортским 

приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, издату од стране Министарства 

унутрашњих послова, сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13 и 

42/15) и 

- за једног радника сертификат о обучености за употребу алкотест апарата. 

 

 Послови и задаци противпожарне заштите објеката: 

-   Радник обезбеђења је дужан да врши контролу стања противпожарних средстава у ЈКП „Градска топлана“, 

те о уоченим неправилностима извештава надлежне Наручиоца и својих претпостављених. 

-  Радник обезбеђења зависно од делатности која се у кругу обавља, дужан је у току смене контролисати 

објекте где би реално могло доћи до пожара, посебну пажњу обратити на делове објекта где се налази 

магацин. 

 

У случају избијања пожара радници обезбеђења који су ангажовани на противпожарној заштити објеката 

дужни су да ураде следеће активности: 

-   одмах по сазнању да је пожар избио радник обезбеђења одлази на место избијања пожара како би се 

уверио о размерама истог, и уколико је то могуће предузима мере да се пожар ограничи, прекида довод 

електричног напајања у објекту, пребацивањем главних склопки у нулти положај и активирањем ПП апарата 

настоји да угаси, односно локализује пожар (спречи ширење на друге просторије или уређаје); 

-    обавешава ватрогасну бригаду о избијању пожара на телефон „193”; 

-   по доласку ватрогасне екипе спречава настајање панике међу запосленима а ако пожар представља 

опасност по животе запослених дужан је да евакуише та лица, као и њихове странке, 

-    наставља обезбеђење круга, водећи рачуна о сопственој безбедности. 

 

Понуђач је дужан да: 

-   услуге обезбеђења лица, објеката и друге имовине обавља ажурно, стручно и квалитетно, у свему према 

важећим законским прописима, професионалним стандардима струке и општим актима Наручиоца, као и 

важећим стандардима квалитета за ту врсту услуге; 

-  одреди особу која ће бити задужена за сарадњу и комуникацију са Наручиоцем и о томе обавести 

Наручиоца; 

-  обезбеди опрему неопходну за пружање предметних услуга и да ће сви запослени ангажовани код 

Наручиоца бити униформисани за време вршења услуге. 

-   да без одлагања поступи, а по захтеву наручиоца изврши замену ангажованог радника обезбеђења уколико 

је учинио неки пропуст; 

Понуђач се обавезује да одговара за штету која настане на имовини Наручиоца, а која је проузрокована 

кривицом ангажованих радника понуђача, њиховом намером или непажњом. 
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           Понуђач мора поред обавезних и факултативних критеријума које одређује Закон као основе за искључење из 

поступка предметне набавке испуњавати и критеријуме за избор привредног субјекта које тражи (прописује) 

наручилац и то: 

 

1) мора поседовати важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набaвке, 

и као доказ за правно лице доставити важећу лиценцу (дозволу) за вршење послова физичко - техничке 

заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана, коју издаје Министарство унутрашњих послова РС на основу члана 9. 

став 1. тачка 2. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/2013, 42/2015 и 

87/2018)  коју понуђач доставља у виду неоверене копије уз понуду.  

 

2) мора да располаже адекватним техничким капацитетом – средствима за извршење предметне набавке, 

односно да поседује минимум један Контролно-оперативни центар који ради 24 часа, 365 дана годишње, 

као и да поседује ГМС комуникацију тј. службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима 

који су умрежени, с тим да број службених мобилних телефона треба да одговара броју извршилаца који ће 

бити ангажовани на пословима обезбеђења лица, објеката и друге имовине код наручиоца и да поседује 

минимум један алкотест апарат са важећим Уверењем о баждарењу издатим од стране Акредитованог 

контролног тела о чему доставља попуњени Образац изјаве налази се у поглављу 6. на 10 страници 

конкурсне документације;. 

 

3) мора да располаже довољним кадровским капацитетом и да има минимум 9 лица у радном односу на 

одређено или неодређено време или по другом основу и то: 

-    1 лице које поседује  лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања  и 

-  8 лица ангажованих на пословима физичког обезбеђења, који поседују Лиценцу за вршење послова 

физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и 

другим местима окупљања грађана, издато од стране Министарства унутрашњих послова, сагласно одредбама 

Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/2018) и која поседују потврде о 

положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издате од надлежног Министарства унутрашњих 

послова, од којих минимум 1 лице које поседује и сертификат о обучености за употребу алкотест апарата. 

Докази се достављају по потреби на захтев наручиоца. 

 

4) мора да располаже неопходним пословним капацитетом – и да понуђач у пословању примењује 

стандарде квалитета и да поседује важеће сертификате о испуњености захтева стандарда и то: 

-   ISO    9001:2015 - систем менаџмента квалитетом или одговарајући;  

-   ISO  14001:2015 - систем менаџмента заштитом животне средине или одговарајући; 

-   ISO  22301:2012 – систем менаџмента континуитетом пословања или одговарајући; 

-   ISO  27001:2014 - систем менаџмента безбедношћу информација или одговарајући; 

-   OHSAS 18001:2008 - систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду или одговарајући. 
Копије сертификата се достављају уз понуду. 

 

 

3.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Привредни субјект 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 

 

Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Понуђач  

_____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку набавке услуга на 

коју се ЗЈН не примењује „Физичко техничког обезбеђења лица, објеката и друге имовине”  број ДН-

19/2021, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и да не постоје основи за 

искључење и то: 
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1)   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; 

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

осигурање; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

 

као и критеријуме за избор привредног субјекта које тражи наручилац 

 

1) Привредни субјект поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

набaвке, и као доказ за правно лице достављамо важећу лиценцу (дозволу) за вршење послова физичко - 

техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана, коју издаје Министарство унутрашњих послова РС на основу члана 9. став 1. 

тачка 2. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) у виду 

неоверене копије;  

 

2) Привредни субјект располаже средствима за извршење предметне набавке, односно поседује минимум 

један Контролно-оперативни центар који ради 24 часа, 365 дана годишње, као и поседује ГМС 

комуникацију тј. службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима који су умрежени, и број 

службених мобилних телефона одговара броју извршилаца који ће бити ангажовани на пословима 

обезбеђења лица, објеката и друге имовине код наручиоца и поседује минимум један алкотест апарат са 

важећим Уверењем о баждарењу издатим од стране Акредитованог контролног тела, о чему ћемо попунити и 

доставити уз понуду Образац изјаве налази се у поглављу 6. на 10 страници конкурсне документације и по 

потреби на захтев наручиоца доставити доказе за исто. 
 

3) Привредни субјект располаже довољним кадровским капацитетом и има минимум 9 лица у радном 

односу на одређено или неодређено време или по другом основу и то: 

-  1 лице које поседује  лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања  и 

- 8 лица ангажованих на пословима физичког обезбеђења, који поседују Лиценцу за вршење послова 

физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и 

другим местима окупљања грађана, издату од стране Министарства унутрашњих послова, сагласно 

одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/2018) и поседују 

потврде о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издате од надлежног Министарства 

унутрашњих послова, од којих минимум 1 лице поседује и сертификат о обучености за употребу алкотест 

апарата, о чему ћемо по потреби на захтев наручиоца доставити доказе за исто. 

 

4) Привредни субјект располаже неопходним пословним капацитетом и у пословању примењује стандарде 

квалитета и поседује важеће сертификате о испуњености захтева стандарда и то: 

- ISO    9001:2015 - систем менаџмента квалитетом или одговарајући;  

- ISO  14001:2015 - систем менаџмента заштитом животне средине или одговарајући; 

- ISO  22301:2012 – систем менаџмента континуитетом пословања или одговарајући; 

- ISO  27001:2014 - систем менаџмента безбедношћу информација или одговарајући; 

- OHSAS 18001:2008 - систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду или одговарајући. 

Уз понуду ћемо доставити копије тражених сертификата који су важећи и издати су пре подношења 

понуде. 

 

    Место:_____________                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача: 

                                                                                           

    Датум:_____________                                                                                                 _________________________                                               
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4.      ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

ПОНУДА – БРОЈ ____________________ ОД ДАНА ____________________ГОДИНЕ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а по радном часу са 

свим трошковима 
 

Укупна цена са ПДВ-ом по радном часу са 

свим трошковима 
 

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа 45 дана) 
 

Рок важења понуде 

(не краћи од 30 дана) 
 

Место извршења услуге  

На адреси наручиоца - улица 

Панчевачка број 55 и наплатном месту у 

улици Раде Кончара 10, Зрењанин. 
 

 

У _____________________                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

Дана: _________________                                                                                ______________________________    

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

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити 

и потписати Образац понуде. 

 

 

 

5.       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ : 

 

1.   Цена једног радног часа обезбеђења са свим зависним трошковима без ПДВ-а : ................................ 

2.   Цена једног радног часа са свим зависним трошковима са ПДВ-ом: ................................. ......... 

 

             

             Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                    

                                                                                                                             __________________________    

Упутство за попуњавање: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

Под тачком 1. понуђач уписује цену једног радног часа обезбеђења без ПДВ-а са урачунатим свим зависним 

трошковима; 

Под тачком 2. понуђач уписује цену једног радног часа обезбеђења са ПДВ-ом са урачунатим свим зависним 

трошковима; 

 

Напомена:  Понуђач је дужан да попуни обе ставке наведеног обрасца 

 

Оквирна количина: 

- један извршилац врши послове обезбеђења 24 часа у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин,  оквирно 

8760 сати годишње. 

- један извршилац врши послове обезбеђења радним даном у периоду од 07-15 часова, на наплатном 

месту у Раде Кончара 10, Зрењанин, оквирно 2016 сати годишње. 
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6.                      ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ 

КОНТРОЛНО-ОПЕРАТИВНОГ ЦЕНТРА, СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ 

ТЕЛЕФОНА И БАЖДАРЕНИХ АЛКОТЕСТ АПАРАТА 

 
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да располажем контролно - оперативним 

центром који се налази 

 

___________________________________________________________________________ 

(навести тачну адресу оперативног центра) 

 

са радним временом од 00 сати до 24 сата, 365 дана годишње, из којег ће се вршити координација са 

запосленим извршиоцима услуга код Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин. 

 

и 

 

Поседујемо службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима, и број службених мобилних телефона 

одговара броју извршилаца који ће бити ангажовани на пословима обезбеђења лица, објеката и друге 

имовине код наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, као и поседујемо минимум један алкотест апарат 

са важећим Уверењем о баждарењу издатим од стране Акредитованог контролног тела. 

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује број ДН 19/2021 наручиоца ЈКП 

„Градска топлана“ Зрењанин и у друге сврхе се не може употребити. 

  

 

 

У _______________________ дана ________  2021 године 

 

 

                                                                

 

                                                                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

                                                                                                                               ____________________________ 
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7.                        ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 
                 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје се следећа: 

 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 

У НАБАВЦИ НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ БРОЈ ДН-19/2021  

 

Обавезујемо се: 

 
- Да у тренутку потписивања Уговора, a најкасније у року од пет дана од дана потписивања, Наручиоцу 

поднесемо потписану, неопозиву, безусловну, плативу на први позив која неће садржавати додатне услове за 

исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова бланко соло меницу са меничним овлашћењем, 

копијом депо картона и потврдом о регистрацији менице на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-

а, на име гаранције за добро извршење посла са трајањем најмање 5 радних дана дуже од дана истека рока 

за коначно извршење посла, коју наручилац може попунити и наплатити у складу са меничним овлашћењем, 

у случају да не испунимо своје уговорне обавезе. 

 

 

 

 

У _______________________ дана ________  2021 године 

 

 

 

 

                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

                                                                                                ____________________________ 

  

 

 

НАПОМЕНА:  

 

Изјава се прилаже уз понуду, а меница, менично овлашћење као и картон депонованих потписа и потврда о 

регистрацији менице доставља се приликом потписивања Уговора. 
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8.                ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА О 

ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШИОЦЕ УСЛУГА 
 

 
За набавку услуга на коју се ЗЈН не примењује „Физичко техничко обезбеђење лица, објеката и друге 

имовине” за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин, редни број ДН-19/2021  

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  

 

ДАЈЕМ ИЗЈАВУ 

 
да ћемо за све запослене који ће бити ангажовани на пословима физичко техничког обезбеђења лица, 

објеката и друге имовине за потребе Наручиоца, приликом закључења уговора или најкасније на дан увођења 

у посао доставити одговорном лицу наручиоца за праћење реализације и контролисање извршења уговора 

следеће: 

 

- списак радника који ће бити ангажовани на извршењу услуге у ЈКП „Градска топлана“ 

Зрењанин, а за сваког од радника са тог списка копије важећих докумената: 

 
-  уверење надлежног суда да против радника није покренута истрага, нити подигнута оптужница и да се 

против радника не води кривични поступак за кривична дела за које се гони по службеној дужности;  

 

-   потврду о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од надлежног Министарства 

унутрашњих послова, сходно члану 55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/2015) 

и 

- лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским 

приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, издату од стране Министарства 

унутрашњих послова, сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 

42/15 и 87/2018) и 

 

- за једног радника са тог списка сертификат о обучености за употребу алкотест апарата. 

 

 

 

             Датум:                                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача:  

    

____________________                                                                                            __________________________ 

 

 

 
Напомена:  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац изјаве се доставља за сваког учесника у заједничкој 

понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује Образац који се на њега односи. 

 


