
       
 

ЈКП Градска топлана,  ул. Српских владара бр. 77, Пирот 18300; 
тел: 010 321 119, 324 743; фах: 010 320 835; e-mail: toplanapirot@gmail.com 

 
 
 

Број: 01-5209/15  
Датум: 28.10.2015.г.                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                      

 На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 124/2012) и Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке бр. 
946/14од 13.03.2014.г., ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот, Српских Владара  77   
 
објављује  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. -  
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И РАДНИКА за потребе ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот  

 
редни број набавке 06/15 

 
 

Наручилац: ЈКП,,Градска Топлана’’ Пирот, Српских Владара  77, 18300 Пирот  
Интернет страница: http://toplanapi.rs/ 
Врста наручиоца: Јавно предузеће   
Врста поступка: Поступак  јавне набавке мале вредности.  
Предмет јавне набавке: набавка услуга – Осигурање имовине и радника   
Опис предмета јавне набавке услуга, назив и ознака из општег речника набавке:  

- шифра . - 66510000  – Услуге oсигурањa  
(66512000- услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања; 
66515000- услуге осигурања од штете или губитака) 

Јавна набавка је подељена по партијама:  
Партија 1. - Осигурање имовине и радника 
Партија 2. - Добровољно пензијско осигурање (спровешће се по добијању Мишљења 
Управе за јавне набавке). 
  
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/2015  и 68/2015), Позивом за подношење понуде и Конкурсном 
документацијом.  
 
Критеријум за доделу уговора је  „најниже понуђена цена“. 
   
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет 
странице http://toplanapi.rs/; 
 



Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у 
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
  
На предњој страни коверте мора да стоји ознака „Понуда за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности по партијама – Партија 1. - услуга осигурање имовине и 
радника за потребе ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот, редни број набавке: 06/15, НЕ 
ОТВАРАТИ“. Коверта на предњој страни треба да има и заводни број понуђача. Нa 
полеђини коверте неопходно је навести назив, седиште, особу за контакт понуђача и 
телефон особе за контакт.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
  
Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди као понуђач или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда.  
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда која садржи варијанте биће одбијена 
као неприхватљива.  
 
Благовременом понудом сматраће се понуда понуђача приспела на адресу: ЈКП 
,,Градска Топлана’’ Пирот, ул.Српских Владара  бр.77, 18300 Пирот до 05.11.2015.г.  
до 11,00ч. без обзира на начин подношења. 
  
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуда 
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања 
понуда вратити неотворену понуђачу.  
 
Јавно отварање понуда је 05.11.2015. године у 11,15ч., у пословним просторијама 
ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот, ул.Српских Владара  бр.77 у Пироту. 
  
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужан је да 
Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда.  
 
Овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно 
учешће у поступку јавног отварања понуда мора бити оверено печатом и потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача.  
Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење биће третиран као 
општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања понуда. 
 
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се 
такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош). 
Уколико законски заступник понуђача не достави извод из АПР-а Комисија ће пре 
почетка  отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР. 
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварња 
понуда.  
 
Рок важења понуде jе 60 дана од дана јавног отварања понуда.  
Особа за контакт: Васић Мирослав; моб.тел: 064/8979302  Место: Пирот 


