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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(ЈН бр. 18/13) 

 
 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
- набавка добара:  

-  110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи снаге). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 28.10.2013. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 28.10.2013. године, у 12,30 часова. 
 

 
 
 
 
 

Ниш, 
  септембар, 2013. године 

 
 

Број регистрације: 61627590096; ПИБ: 104196932; Рачун: 105-785-02 Аик банка 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке, 
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
6. Образац понуде, 
7. Образац бр. 1. - "Прилог понуди" 
8. Образац бр.2. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
9. Образац бр.3. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и конкрсне 

документације, 
10.  Образац бр.4. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
11.  Образац бр.5. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
12.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
13.  Спецификација захтева, 
14.  Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
15.  Образац бр.6. – Структура понуђене цене, 
16.  Образац бр.7. – Образац трошкова припреме понуде, 
17.  Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 

добро извршење посла, 
18.  Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора ради 

отклањања грешака у гарантном року, 
19.  Образац бр.10. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 

додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
20. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету ( Образац бр. 11), 
21.Образац изјаве о довољном техничком капацитету ( Образац бр. 12), 
22.Образац бр. 13. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, 
23.Образац бр.14. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су подвучена 
линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и свака страница 
модела уговора, 

 
 

 
----------------------------- 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 
 Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш. 
 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 

 
Напомена: спроводи се отворени поступак. 
 
Предмет јавне набавке: набавка добара. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 

јавној набавци. 
 
Контакт: Служба за набавке и ускладиштење, тел/факс: 018/518-544. Особа за 

контакт Марија Петровић дипл.правник, тел: 018/518-542. 
 
 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка 
добара: - 110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи снаге). 
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) и на 

основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13),  доноси се 

 
У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог Упутства, као 
и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 
76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 

1. Понуда се саставља на српском језику. 
2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. 
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 
дозвољено.  

3. Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да се 
изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од 
понуђених опција, на местима где је таква могућност понуђена. 

      НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 

4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима. У понуђену цену морају бити 
урачунати сви зависни елементи цене, као што су: трошкови испоруке, трошкови 
транспорта , царине, и сл., као и сви други зависни трошкови, као и евентуални 
попусти.  

5. Понуда се доставља до дана и часа одређеним у позиву за подношење понуда. 
Понуда која пристигне код наручиоца после рока (датума и часа) одређеног у 
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене.  

6. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на предвиђеним 
местима, уписати све тражене податке. 

7. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача.  
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа заједнички са 
неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом тачком 
уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески идентификациони 
број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог понуђача из групе 
понуђача. 
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Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), као 
саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 13.) 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

        НАПОМЕНА: 
Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред наведени 
споразум (Образац бр. 13.), таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
НАПОМЕНА:Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у Обрасцу понуде, потребно је да се наведени Образац копира у 
довољан број примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди 

8. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - обавезно 
се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или под 
тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2., што значи да наступа са 
ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под истом тачком уписати 
пословно име подизвођача, адресу седишта подизвођача, матични број 
подизвођача, порески идентификациони број подизвођача, име особе за контакт и 
бр. телефона подизвођача.  
НАПОМЕНА: Уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
Обрасцу понуде, потребно је да се наведени Образац копира у довољан број 
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

9. У обрасцу понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће 
понуђач поверити подизвођачу/подизвођачима:'' - понуђач је дужан да на 
предвиђеном месту упише проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, уколико ангажује подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 

10. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предметне набавке који ће извршити 
преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту упише део 
предметне набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује 
подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 

11. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну набавку''  - не 
изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да понуђач подноси 
понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. Понуда се мора 
односити на целокупну набавку и не може се односити само на поједине 
позиције.  У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

12. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Укупна понуђена цена 
(без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене цене без 
обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 

13. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – уписати 
бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, на предвиђеном месту 
уписати ''0''. 

14. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са 
обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру понуђене цене из 
алинеје 1. и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
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15. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА УПЛАТУ са 
обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је уписан у  алинеји 
3. 

16. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке“  – на предвиђеном 
месету уписати број дана, у ком року ће се извршити испорука предметних добара, 
након ступања на снагу уговора. 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који понуди рок испоруке дужи од 180 дана  – 
биће оцењена као неприхватљива.  

17.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 3. „Услови плаћања“  – не изјашњавати 
се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата навод по истој 
тачки. 

18.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 4. „Гарантни рок“  – на предвиђеном 
месту уписати број месеци гарантног рока од дана потписивања Записника о 
примопредаји предметних добара-без примедби. 

     НАПОМЕНА:  
 Уколико  понуђач у понуди наведе краћи гарантни рок од 36 месеци од дана 

потписивања Записника о примопредаји предметних добара-без примедби,  
таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  

19. У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 5. ,,Рок пост-продајног сервисирања и 
обезбеђења резервних делова'' : - на предвиђеном месту уписати број година 
понуђеног пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова. 

 Минимални рок пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова за 
предметна добра не сме бити краћи од 10 година од дана истека гарантног рока. 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок пост-продајног сервисирања и 
обезбеђења резервних делова од 10 година од дана истека гарантног рока, 
таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  

20. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачка 6. Обрасца понуде „Понуђена добра и 
пратећа опрема произведена су у:“  - заокружити једну од понуђених опција, под 
тачком а) или б), у зависности од земље у којој су понуђена добра произведена. У 
случају да понуђач заокружи опцију б) - дужан је да наведе и земљу порекла 
добра. 

21. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 8. и 9. Обрасца понуде - не изјашњавати 
се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истим 
тачкама. 

      Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода.    (нпр. 
прецртати рок од 60 дана под тачком VII. - 9. - „Рок важење понуде“  и уписати 
краћи или дужи рок; или под тачком VII. - 8. - „Место испоруке“  преправити место 
испоруке и сл.). 

      У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве. 
22. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 7. Обрасца понуде '' Прекидач снаге 110 

kV: '' , на означеним местима навести произвођача и тип прекидача.  
23. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
24. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац понуде, 

потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце:  

1). Образац бр.1. - ''Прилог понуди'' (са изјашњењима понуђача о техничким 
карактеристикама понуђеног Прекидача снаге 110 kV - изјаснити се само на 
предвиђеним местима у табели, као на пример у реду под тачком 1.1. 
''Произвођач''- изјснити се, односно уписати назив произвођача, или у реду под 
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тачком 2.6. ''Вредност називне трајне струје Ir   ≥ 1250  A  (r.m.s.)'' - изјснити се, 
односно уписати вредност називне струје  и тд.). 
НАПОМЕНА: 
Понуда понуђача који се не изјасни на свим предвиђеним позицијама, у 
Обрасцу бр.1 - ''Прилог понуди'', биће одбијена као неприхватљива. 
НАПОМЕНА: 
Понуда понуђача чије је изјашњење у погледу техничких карактеристика у 
Обрасцу бр.1 - ''Прилог понуди'', у супротности са захтевима наручиоца, 
односно ако је захтев наручиоца нпр. у погледу Jедносмернe компоненте 
струје прекидања ≥ 30 % (тачка 2.8. у табели Обрасца бр.1 - ''Прилог понуди''), 
а изјашњење понуђача је 20%, - таква понуда понуђача биће одбијена као 
неприхватљива. 

 
2). Образац бр.2. – Изјава понуђача  о независној понуди, 
3).Образац бр.3. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкурсне документације, 
4). Образац бр.4. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
5). Образац бр.5. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
6). Образац бр.6. – Структура понуђене цене, 
7). Образац бр.7. – Образац трошкова припреме понуде, 
8). Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

за добро извршење посла, 
9). Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

ради отклањања грешака у гарантном року, 
10). Образац бр.10. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,   
11).Образац изјаве о довољном кадровском капацитету ( Образац бр. 11) 
12). Образац изјаве о довољном техничком капацитету ( Образац бр. 12), 

 13). Образац бр. 13. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,     

    14). Образац бр.14. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 
подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора, 

      
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 

Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце 
достављати у фотокопији. 
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а које 
издају државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у 
неовереној фотокопији. 
НАПОМЕНА: 
Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност 
услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не 
односи на целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од 
предвиђених образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, 
непотписани или неоверени - сматраће се непотпуном, односно 
неприхватљивом и као таквој, неће се по истој даље поступати, односно 
неће се оцењивати. 
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25.Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само на 
поједине позиције.  

26. Понуда са варијантама није дозвољена. 
27. Понуђач може поднети само једну понуду. 
28. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен у позиву за подношење понуда, приликом 
подношења понуде. 

29. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

 НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве. 

30.Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, на начин како је предвиђено у позиву за подношење 
понуде. 

      НАПОМЕНА: Комуникација ће се у поступку јавне набавке вршити на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

31. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда, а 
према следећим елементима критеријума, и то: 

- понуђена цена………………………………… 85 пондера и 
- техничке и технолошке предности…………15 пондера  

                                   УКУПНО………………..100 пондера 
    Начин вредновања услова из понуде по елементима критеријума 
 

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове,  бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за 
конкретан елемент критеријума. 
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно  неповољности њихове понуде у 
односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, а што је 
посебно одређено за сваки од наведених елемента критеријума. 

 
 
1. ЦЕНА          85 пондера 

C

C
PBP CC

min⋅=  

Где су: 
Cmin  - најнижа понуђена цена 
C - нуђена цена 
PC - укупан број пондера предвиђен за цену 
BPC - број пондера за датог понуђача за понуђену цену 
 
  
2. ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ   _    15 
пондера 

 
Овај елемент критеријума подељен је на 3 (три) подкритеријума, и то: 
 
2.1.  Маса SF6 у прекидачу……........................................................... 5 пондера, 

 2.2.  Укупан број операција без потребе за одржавањем…………6 пондера и 
2.3.  Прекидна моћ прекидача…………………………………………....4 пондера. 
        Укупно за технолошке предности ……………………………….15 пондера 
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2.1. Маса SF6 у прекидачу……………………………………………………..5 пондера 
 

gg P
M

MM
BP ⋅







 −−=
min

min1  

Где су: 
Mmin  - минимална количина гаса која је нуђена у [kg] 
M - количина гаса која се нуди [kg] 
Pg - укупан број пондера предвиђен за масу SF6 гаса 
BPg - број пондера за датог понуђача за количину гаса по полу прекидача 
 
НАПОМЕНА:  
Уколико је количина гаса која се нуди већа од 200% у односу на минималну количину 

гаса (2· Mmin) која је нуђена по једном полу, број пондера за датог понуђача (BPg) 
је: 0 пондера. 

 
 
2.2. Укупан број операција без потребе за одржавањем……………….6 пондера 
 

321 bcbcbc BPBPBPBPbc ++=  
Где су: 
BPbc1 - број пондера за датог понуђача за број циклуса без оптерећења 
BPbc2 - број пондера за датог понуђача за број циклуса са називним оптерећењем 
BPbc3  - број пондера за датог понуђача за број циклуса са називном струјом 

прекидања 
 
BPbc - укупан број пондера за датог понуђача за број операција без потребе за 

одржавањем 
 
2.2.1. БРОЈ ЦИКЛУСА БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА…………………………………………….2 пондера 
 

1
max

max
1 1

11
1 bcbc P

BC

BCBC
BP ⋅







 −−=  

Где су: 
BC1max  - највећи број циклуса који је понуђен без оптерећења 
BC1  - број циклуса који се нуди без оптерећења 
Pbc1  - укупан број пондера предвиђен за број циклуса без оптерећења 
 
 
2.2.2. БРОЈ ЦИКЛУСА ПРИ НАЗИВНОЈ РАДНОЈ СТРУЈИ………………………………..2 пондера 
 

2
max

max
2 2

22
1 bcbc P

BC

BCBC
BP ⋅







 −−=  

Где су: 
BC2max     - највећи број циклуса који је понуђен за називно оптерећење 
BC2       - број циклуса који се нуди за називно оптерећење 
Pbc2       - укупан број пондера предвиђен за број циклуса са називним оптерећењем 
 
 
2.2.3. БРОЈ ЦИКЛУСА ПРИ НАЗИВНОЈ СТРУЈИ ПРЕКИДАЊА………………………….2 пондера 
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3
max

max
3 3

33
1 bcbc P

BC

BCBC
BP ⋅







 −−=  

Где су: 
BC3max     - највећи број циклуса који је понуђен за називну струју прекидања 
BC3       - број циклуса који се нуди за називну струју прекидања 
Pbc3 - укупан број пондера предвиђен за број циклуса са називном струјом 

прекидања 
 
2.3. Прекидна моћ прекидача…………………………………………………..4 пондера 
 
2.3.1. НАЗИВНА СТРУЈА ПРЕКИДАЊА КРАТКОГ СПОЈА (позиција 2.7., Табела 1) ….2 пондера 
 

IkIk P
Ik

IkIk
BP ⋅







 −−=
max

max1  

Где су: 
Ikmax - највећа вредност струје прекидања кратког споја која је нуђена [kA] 
Ik - нуђена вредност струје прекидања кратког споја [kA] 
PIk- укупан број пондера предвиђен за називну струју прекидања кратког споја 
 
 
2.3.2. МАКСИМАЛНА ВРЕДНОСТ ПОДНОСИВЕ СТРУЈЕ  (позиција 2.12., Табела 1) ...2 пондера 
 

IpIp P
Ip

IpIp
BP ⋅







 −−=
max

max1  

Где су: 
Ipmax - највећа вредност подносиве струје кратког споја која је нуђена [kA] 
Ip - нуђена вредност подносиве струје кратког споја [kA] 
PIp - укупан број пондера предвиђен за подносиве струје кратког споја 

 
32. Да би понуђач који нуди добра домаћег порекла, могао користити могућност из 

чл.86. ст.2. Закона о јавним набавкама, неопходно је да поднесе Уверење о 
домаћем пореклу добара  у поступцима јавних набавки, које издаје Привредна 
комора Србије, а сходно Упутству о условима, начину и поступку издавања 
уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки (Сл.гл. РС 
бр.48/2013).       

 33.Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  

      Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 4. и бр. 5., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде 
ће бити одбијена као неприхватљива.  

 Образац бр. 5. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац права 
интелектуалне својине, над добрима која су предмет ове јавне набавке. 

34. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

35. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци Управе за 
јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
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36. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 

37. Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три 
дана од дана доношења одлуке. 

38. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када 
је пријем одбијен. 

39.Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                             
e-mail: marija.petrovic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-542, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати 
препоручено са повратницом, на адреси наручиоца. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 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 дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том 
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 
набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 
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уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена 
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 
записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса 
износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 
80.000.000,00 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

40. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

 41.Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од 
предметне јавне набавке. 

 
 
                                                  __________________________ 
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Образац понуде 
 

ЈН бр. 18/13 
 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добара: -  110 
кV прекидачи ( 31212000-прекидачи снаге), објављеном на Порталу јавних набавки, од 
17.09.2013. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2013. године. 

 
 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
 
 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
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2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 

 
 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу/подизвођачима: 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 V.  Део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 
    -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)……_______________________ динара, 
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    -  Износ ПДВ-а ………..………………...…........................_______________________ динара, 
     -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом).._______________________ динара. 
 (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________ 
_______________________________________________________________________).  

 
 У цену су укалкулисани трошкови испоруке (транспорта) предметних добара,  а по 
клаузули  ''Ф-ко купац'', трошкови теоријскe и практичнe обукe за монтажу, испитивање и 
одржавање опреме за четворо запослених код купца и трошкови издавања сертификата 
након завршене обуке, као и свих осталих зависних трошкова (осигурања, царине и сл). 

  
    2. Рок испоруке: рок испоруке ___  дана након ступања на снагу уговора.  
 
 

3. Услови плаћања: 45 дана од дана потписивања Записника о примопредаји 
предметних добара - без примедби и пријему фактуре. 

 
 
4. Гарантни рок. :________месеци од дана потписивања Записника о примопродаји 

предметних добара - без примедби. 
 

          5. Рок пост-продајног сервисирања  
 и обезбеђења резервних делова:  ________година од дана истека гарантног рока 
предметних добара. 

 
6.  Понуђена добра и пратећа опрема произведена су у:   

 
  а) земљи – Републици Србији,       б) иностранству - ________________________, 
 

                                                                               (навести  назив земљу/е порекла добара)  
 

           7.  Прекидачи снаге 110 kV: _____________________,  ____________________,  
                                                                              (навести произвођача)                                 (навести тип) 

 
8. Место испоруке: По клаузули „Ф-ко магацин купца". 
 
 
9. Рок важење понуде: 60 дана од дана отварања понуде 

 
 

        За понуђача, 
 (м.п.)              _______________________ 

   (потпис) 
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      ПРИЛОГ:   
                                                                                                                                                                

                                                                                                     
1. Образац бр.1 - " Прилог понуди ", 
2.  Образац бр.2, 
3. Образац бр.3,  
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6, 
7. Образац бр.7, 
8. Образац бр.8, 
9.  Образац бр.9, 
10.  Образац бр.10, 
11.  Образац бр.11, 
12.  Образац бр.12, 
13.  Образац бр. 13, 
14. Образац бр.14. - Модел уговора,  
15. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра   

надлежног Привреног суда, 
16. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 
17. Потврда надлежног суда да није изречена мера забране обављања делатности или 

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да је 
изречена мера забране обављања делатности. 

18. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени 
доспели порези и доприноси и Уверења надлежне локалне самоуправе да су 
измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

19.____________________________________, 
20.____________________________________, 
21.____________________________________, 
22.____________________________________. 
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Образац бр.1. 
  

''Прилог понуди'' 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ПОНУЂЕНОГ ПРЕКИДАЧА СНАГЕ 110 Kv  

(ЈН бр.18/13) 
 
 Прекидач снаге 110 Kv, на који се односи наша понуда под бр.___________од 
____________ 2013. године,  
 
 Произвођач: _____________________, 
 
 Тип:    ______________________, 
 

Модел: _____________________, 
 
има следеће техничке карактеристике: 
 
 
 
Табела 1. Захтеване техничке карактеристике прекидача у 110 kV трафо пољу 

Датум:____________________                Потпис____________________ 

Зхтеване техничке карактеристике прекидача у 110 kV трафо 
пољу 

Понуђене 
карактеристике 

1. ОПШТЕ 

1.1. 
 
Произвођач 
 

 

1.2. 
 
Тип 
 

 

1.3. 
 
Модел 
 

 

1.4. 
 
Земља порекла 
 

 

1.5. Стандарди 

IEC 60056 
IEC 60265 
IEC 60273 
IEC 60694 
IEC 60815 

IEC 62271-100 

Да 

1.6. 
Контрола квалитета 
 

 
ISO 9001 Да 

1.7. 
Изолациони медијум за гашење 
електричног лука 
 

 
 

SF6 
Да 

1.8. Број полова 3 комада Да 
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 1.9. Тип прекидача по месту уградње За спољашњу монтажу Да 

1.10. Конструкција Једноструко прекидање Да 

1.11. Манипулисање Трополни Да 

1.12. Погонски механизам 
 

Мотор са опругом за 
намотавање 

Да 

 -број механизама по прекидачу 1 комад Да 

1.13. 
Услови одржавања према IEC 60694 
и IEC 62271-1 

нормални Да 

1.14. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу 

 ≥ 40  oC Да 

1.15. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу 

≥- 25  oC Да 

         
         2. НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ 
  

2.1. Називни напон - Un 123 kV (r.m.s.) Да 

2.2. 
Наизменични подносиви напон 
(ефективна вредност) 

230 kV (r.m.s.) Да 

Називни подносиви атмосферски 
пренапон (темена вредност) 

 
 

 

 

 

 

- заједничка вредност 

 

550 kV (врх) 

 
 

2.3. 

- дуж изолационог растојања 

 

 

550 kV (врх) 

 

2.4. Називна фреквенција 50 Hz Да 

2.5. 
 
Систем уземљења 

мрежа са директним 
уземљењем 

Да 

2.6. Вредност називне трајне струје Ir ≥ 1250  A  (r.m.s.)  

2.7. 
Називна струја прекидања кратког 
споја Ik  

≥ 40  kA (r.m.s.)  

2.8. 
Jедносмернa компонентa струје 
прекидања 

≥ 30 %  

2.9. 
Стандардна вредност транзијентног 
повратног напон (Т100) 

≥ 183 kV  

2.10. Брзина пораста повратног напона 2 kV / µs  

Транзијентни повратни напон - Uc   
2.11. 

- квар на прикључку Min 183 kV  

2.12. 
 Вредност подносиве струје Ip (моћ 
укључења струје кратког споја) 

≥ 80 kА  

2.13. 
Аутоматско поновно укључење 

 
трополно Да 

2.14. 
 Фактор првог пола (енг. First-pole-to-
clear factor) 
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1.3  р.ј. 

 

1.0  р.ј. 
 

- квар на прикључцима 

 

- квар на крају кратког вода 

 

- прекид једне фазе 

 

 

2.0 р.ј. 

 

 

2.15. 

 

Називна радна секвенца 

 

O-0.3s-CO-3min-CO  

2.16. 

 
Цурења гаса на годишњем нивоу при 
нормалном притиску 
 

< 1% MPa  

2.17. 
 
Називно трајање кратког споја (tk) 
 

≥ 1s  

2.18. 

 
 Tрајање тоталног прекида (коначно 
гашење електричног лука) 
 

≤ 60 ms 

 

2.19. 
Време коначног гашења електричног 
лука 

≤ 20 ±5ms  

2.20. 
 
Време отварања контаката  
 

 
≤ 35 ms 

 

2.21. 
 Временски интервал између 
отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге  

≤3 ms  

2.22. 

 
 Временски интервал затварања 
између прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге 

≤3 ms  

2.23. 
 
Време укључења 

≤ 70 ms 
 

2.24. 
 
 Време безструјне паузе 

≤300 ms 
 

2.25. 
 
Карактеристика поновног покушаја 
при прекидању капацитивних струја 

C2 Class ДА 

2.26. Максимални ниво RIV при 0.5 MHz 2500 µV  

2.27. 
 
Називна моћ прекидања струје 
неоптерећеног надземног вода 

31.5 A (r.m.s.) 
 

2.28. Индуктивна струја прекидања A  

 
 
 
 

Број циклуса 
 

 

 
Број циклуса 

 

 
2.29. 

 
Број операција (циклуса) без 
одржавања 
 
- CO без оптерећења 
 
 
- CO при називној радној  струји 
 
 
- CO при називној струји прекидања 

 
Број циклуса 

 

2.30. Учесталост механичких операција Class M2 ДА 
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2.31. 

 
Номинална вредност електричне 
издржљивости 
 

Class E2 ДА 

 
 
 

≥ 1250 N 
 

 

 
≥ 750 N 

 

 

 
≥ 1000 N 

 

 

 
N 
 

 

 
N 
 

 

2.32. 

Номинално механичко оптерећење 
на прикључима прекидача: 
 
- статичка хоризонтална сила,   

лонгитудална FthA 
 
- статичка хоризонтална сила, 

трансверзална FthB 
 
- статичка вертикална сила Фтв 

 
 
- динамичка хоризонтална сила, 

лонгитудална 
 
 
- динамичка хоризонтална сила, 

трансверзална 
 
 
- динамичка вертикална сила 

 
N 
 

 

 
Номинални напони напајања: 
 

 
 
 

 
 
 

- мотора 
 

110  V d.c. 
 

 

- командно-сигналних кругова 
 

110  V d.c. 
 

 

- грејача 
 

230  V d.c. 
 

 

2.33. 

- фреквенција наизменичног напона 
 

50  Hz  

2.34. 

 
Укупна маса SF6 гаса у прекидачу 
при номиналним амбијенталним 
условима 
 

kg 

 

2.35. 

 
Називни радни притисак SF6 гаса у 
прекидачу 
 

MPa 

 

 
3. ОБЛИК И КОНСТРУКЦИЈА 

 

3.1. Изолациони материјал порцелан Да 

3.2. 
Минимални сигурносни размак од 
земље (20 mm/kV) 

≥ 2460 mm  

3.3. 
 
ВН прикључак 
 

6 комада Да 

 - облик раван Да 

 - пресек минимално 100 x 100 mm  

 - димензије рупа  φ 14 mm  

 - број рупа  4 комада  
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 - размак између рупа  50 mm  

 - материјал погодан за конекторе Одговара Al проводнику  

3.4. Прикључак уземљивача 

 - материјал за прикључке Cu  

 - облик уземљивача Cu уже 70 mm2  

3.5. Тежина и димензије: 

 - висина пола mm    

 - висина потпорних изолатора mm   

 - висина металне потпоре mm   

 - дужина пола mm   

 - укупна висина mm   

 - димензије у транспорту mm   

 - тежина пола kg   

 - тежина погонског механизма kg   

 - укупна тежина, трополна група kg   

 - тежина у транспорту kg   

3.6. Минимално растојање: 

 - између полова mm   

 - од земље mm   

3.7. Радни (погонски) механизам: 

 - Тип  

 - Број механизама по прекидачу 1 комад Да 

3.7.1. Напон напајања електромотора 110 V d.c.  

 - Снага електромотора W   

3.7.2. Командни напон 110 V d.c.  

3.7.3. Број калема за укључење 1 комад  

 - Номинална снага калема W   

3.7.4. Број калема за искључење 2 комада  

 - Номинална снага калема W  

3.7.5. Анитикондензациони грејач мин 1 ком.  

 - номинални напон грејача 230V, 50 Нz  

 - Укупна снага грејача W   

3.7.6. 

Минимални број расположивих 
помоћних контаката (NO + NC) не 
рачунајући контакте који се користе у 
колу за укључење и колима за 
искључење 

7 + 7  

 - класа помоћних контаката Class 1 Да 

3.7.7. Дозвољена одступања напона напајања (Ua): 
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 - минимални d.c. напон ≥85  %Ua Да 

 - максимални d.c. напон ≤110  %Ua Да 

 - таласност d.c напона ≤5  %Ua Да 

3.7.8. Бројач манипулација Да Да 

3.7.9. Локално ручно управљање Да Да 

3.7.10. Тест преклопка (d.c.) Да Да 

3.7.11. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију 

IP54  

 3.7.12. Материјал погонског механизма Al или нерђајући челик  

3.7.13. Ручица за ручно навијање опруге ДА ДА 

3.7.14. 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком ДА ДА 

3.8. 
 
Опрема у централном управљачком панелу: 
 

3.8.1. „Анти-помпаж“ реле ДА ДА 

3.8.2. Денсиметар ДА ДА 

3.8.3. 
Командна преклопка 
локално/даљински 

ДА ДА 

3.8.4. 
Преклопка за постављање 
прекидача у неутрални положај - 
одржавање 

ДА ДА 

3.8.5. Локални тастери за командовање ДА ДА 

3.8.6. 
Реле за блокаду и аларм 
минималног притиска  

ДА ДА 

3.8.7. 
Помоћно светло (флуо-светиљка) са 
прекидачем (230V, 15 W) 

ДА ДА 

3.8.8. Помоћна прикључница 230V, 16А ДА ДА 

3.8.9. Прикључне клеме ДА ДА 

 3.8.10. 
 
Антикондензациони грејач 
 

ДА ДА 

 
 
- Напон грејача 
 

230  V a.c. ДА 

 
 
- Снага грејача 
 

W   

 3.8.11. 

 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком 
 

ДА ДА 

 3.8.12. 
 
Водоотпорне и антикорозивне 
заштита ормана 

IP54  

 Монтажна конструкција ДА ДА 

 3.8.13. 
 
Гасни систем: 
 

 
- Номинални радни притисак 
пуњења prm 

MPa   

 
- Номинални притисак пуњења за 
прекидање pre 

MPa   
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 - Маса флуида за прекидање kg   

 - Минимална густина гаса  

 - Ограничена вредност  садржаја влаге  

 3.8.14. 
 
Заштитни аутомати (минимална количина) 
 

 
 
- заштитни аутомат за светло 
 

ДА ДА 

 
- заштитни аутомат за грејач 
 

Да Да 

 
- заштитни аутомат за моторни погон 
прекидача 
 

ДА ДА 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

4.1. 

 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље (вертикалне 
носаче), прикључка уземљивача, 
примарни прикључци и остали 
цртежи и скице релевантни за 
монтажу  

ДА ДА 

4.2. 
 
Описни каталози на српском језику 
 

ДА ДА 

4.3. 
 
Списак специјалне опреме и алата 
 

ДА ДА 

4.4. 

 
Упутство за монтажу, испитивање и 
одржавање на српском језику  
 

ДА ДА 

4.5. 

 
Предлог протокола о рутинским 
испитивањима на српском језику 
 

ДА ДА 
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   Табела 2. Захтеване техничке карактеристике прекидача у 110 kV ДВ пољу 
 

Датум:____________________                Потпис____________________ 

Зхтеване техничке карактеристике прекидача у 110 kV ДВ 
пољу 

Понуђене 
карактеристике 

1. ОПШТЕ 

1.1. 
 
Произвођач 
 

 

1.2. 
 
Тип 
 

 

1.3. 
 
Модел 
 

 

1.4. 
 
Земља порекла 
 

 

1.5. Стандарди 

IEC 60056 
IEC 60265 
IEC 60273 
IEC 60694 
IEC 60815 
IEC 62271 

Да 

1.6. 
 
Контрола квалитета 
 

 
ISO 9001 Да 

1.7. 

 
Изолациони медијум за гашење 
електричног лука 
 

 
 

SF6 
Да 

1.8. Број полова 3 комада Да 

 1.9. Тип прекидача  За спољашњу монтажу Да 

1.10 Конструкција Једноструко прекидање Да 

1.11 Манипулисање Трополни Да 

1.12 Погонски механизам 
Мотор са опругом за 

намотавање 
Да 

 -број механизама по прекидачу 3 комад Да 

1.13 
Услови одржавања према IEC 60694 
и IEC 62271-1 

нормални Да 

1.14 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу 

  ≥40  oC Да 

1.15 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ≥- 25  oC Да 

         
         2. НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ 
  

2.1. Називни напон - Un 123 kV (r.m.s.) Да 

2.2. 
Наизменични подносиви напон 
(ефективна вредност) 

230 kV (r.m.s.)  
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Називни подносиви атмосферски 
пренапон (темена вредност) 

 

 

 

 

 

 

- заједничка вредност 

 

550 kV (врх) 

 
 

2.3. 

- дуж изолационог растојања 
550 kV (врх) 

 
 

2.4. Називна фреквенција 50 Hz Да 

2.5. 
 
Систем уземљења 

мрежа са директним 
уземљењем 

Да 

2.6. Вредност називне трајне струје Ir ≥ 1250  A  (r.m.s.)  

2.7. 
Називна струја прекидања кратког 
споја Ik  

≥ 40  kA (r.m.s.)  

2.8. 
Максимално дозвољена једносмернa 
компонентa струје прекидања 

≥ 40 %  

2.9. 
Стандардна вредност транзијентног 
повратног напон (Т100) 

≥ 183 kV  

2.10 Брзина пораста повратног напона 2 kV / µs  

Транзијентни повратни напон - Uc   
2.11 

- квар на прикључку 183 kV  

2.12 
Подносиве струје Ip (моћ укључења 
струје кратког споја) 

≥ 80 kA  

2.13 
Аутоматско поновно укључење 

 
једнополно и трополно Да 

 

 

 

1.3  р.ј. 

 

 

1.0  р.ј. 
 

2.14 

Фактор првог пола (енг. First-pole-to-
clear factor) 

 

- квар на прикључцима 

 

- квар на крају кратког вода 

 

- прекид једне фазе 

 

 

2.0 р.ј. 

 

 

2.15 
 

Називна радна секвенца 

 

O-0.3s-CO-3min-CO 
 

2.16 

 
Цурења гаса на годишњем нивоу при 
нормалном притиску 
 

< 1% MPa  

2.17 
 
Називно трајање кратког споја (tk) 
 

≥ 1s  

2.18 

 
Tрајање тоталног прекида (коначно 
гашење електричног лука) 
 

≤ 60 ms 

 

2.19 
Време коначног гашења електричног 
лука 

≤ 20 ±5ms  
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2.20 
 
Време отварања контаката  
 

 
≤ 35 ms 

 

2.21 

 
Временски интервал између 
отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге  

≤3 ms  

2.22 

 
Временски интервал затварања 
између прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге 

≤3 ms  

2.23 
 
Време укључења 

≤ 70 ms 
 

2.24 
 
Минимално време безструјне паузе 

300 ms 
 

2.25 
 
Карактеристика поновног покушаја 
при прекидању капацитивних струја 

C2 Class Да 

2.26 Максимални ниво RIV при 0.5 MHz 2500 µV  

2.27 
 
Називна моћ прекидања струје 
неоптерећеног надземног вода 

31.5 A (r.m.s.) 
 

2.28 Индуктивна струја прекидања A  

 
 
 
 

Број циклуса 
 

 

 
Број циклуса 

 

 
2.29 

 
Број операција (циклуса) без 
одржавања 
 
- CO без оптерећења 
 
 
- CO при називној радној  струји 
 
 
- CO при називној струји прекидања 

 
Број циклуса 

 

 

2.30 Учесталост механичких операција Class M2 Да 

2.31 

 
Номинална вредност електричне 
издржљивости 
 

Class E2 Да 

 
 
 

≥ 1250 N 
 

 

 
≥ 750 N 

 

 

 
≥ 1000 N 

 

 

 
N 
 

 

2.32 

Номинално механичко оптерећење 
на прикључима прекидача: 
 
- статичка хоризонтална сила,   

лонгитудална FthA 
 
- статичка хоризонтална сила, 

трансверзална FthB 
 
- статичка вертикална сила Фтв 

 
 
- динамичка хоризонтална сила, 

лонгитудална 
 
 
- динамичка хоризонтална сила, 

трансверзална 

 
N 
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- динамичка вертикална сила 

 
N 
 

 

 
Номинални напони напајања: 

 
 
 

 
 
 

- мотора 
 

110  V d.c. 
 

 

- командно-сигналних кругова: 
 

110  V d.c. 
 

 

- грејача 
 

230  V d.c. 
 

 

2.33 

- фреквенција наизменичног напона 
 

50  Hz  

2.34 

 
Укупна маса SF6 гаса у прекидачу 
при номиналним амбијенталним 
условима 
 

kg 

 

2.35 

 
Називни радни притисак SF6 гаса у 
прекидачу 
 

MPa 

 

 
3. ОБЛИК И КОНСТРУКЦИЈА 

 

3.1. Изолациони материјал порцелан Да 

3.2. 
Минимални сигурносни размак од 
земље (20 mm/kV) 

≥ 2460 mm  

3.3. 
 
ВН прикључак 
 

6 комада Да 

 - облик раван Да 

 - пресек минимално 100 x 100 mm  

 - димензије рупа . φ 14 mm  

 - број рупа   4 комада  

 - размак између рупа  50 mm  

 - материјал погодан за конекторе Одговара Al проводнику  

3.4. Прикључак уземљивача 

 - материјал одговарајући прикључке Cu  

 - облик уземљивача Cu уже 70 mm2  

3.5. Тежина и димензије: 

 - висина пола mm    

 - висина потпорних изолатора mm   

 - висина металне потпоре mm   

 - дужина пола mm   

 - укупна висина mm   

 - димензије у транспорту mm   

 - тежина пола kg   

 - тежина погонског механизма kg   
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 - укупна тежина, трополна група kg   

 - тежина у транспорту kg   

3.6. Минимално растојање: 

 - између полова mm   

 - од земље mm   

3.7. Радни (погонски) механизам: 

 - Тип  

 - Број механизама по прекидачу 1 комад Да 

3.7.1. Напон напајања електромотора 110 V d.c.  

 - Снага електромотора W   

3.7.2. Командни напон 110 V d.c.  

3.7.3. Број калема за укључење 1 комад  

 - Номинална снага калема W   

3.7.4. Број калема за искључење 2 комада  

 - Номинална снага калема W  

3.7.5. Анитикондензациони грејач мин 1 ком.  

- Укупна снага грејача                  
 

W  
 

 
 

-Номинални напон грејача       
 

230 V.a.c. 
Да 

3.7.6. 

Минимални број расположивих 
помоћних контаката (NO + NC) не 
рачунајући контакте који се користе у 
колу за укључење и колима за 
искључење 

7 + 7  

 - класа помоћних контаката Class 1 Да 

3.7.7. Дозвољена одступања напона напајања (Ua): 

 - минимални d.c. напон ≥85  %Ua  

 - максимални d.c. напон ≤110  %Ua  

 - таласност d.c напона ≤5  %Ua  

3.7.8. Бројач манипулација Да Да 

3.7.9. Локално ручно управљање Да Да 

3.7.10 Тест преклопка (d.c.) Да Да 

3.7.11 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију 

IP54  

3.7.12 Материјал погонског механизма Al или нерђајући челик  

3.7.13 Ручица за ручно навијање опруге ДА ДА 

3.7.14 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком 

ДА ДА 

3.8. 
 
Опрема у централном управљачком панелу: 
 



 29 од 87 

3.8.1. „Анти-помпаж“ реле ДА ДА 

3.8.2. Денсиметар ДА ДА 

3.8.3. 
Командна преклопка 
локално/даљински 

ДА ДА 

3.8.4. 
Преклопка за постављање прекидача 
у неутрални положај - одржавање 

ДА ДА 

3.8.5. Локални тастери за командовање ДА ДА 

3.8.6. 
Реле за блокаду и аларм минималног 
притиска  

ДА ДА 

3.8.7. 
Помоћно светло (флуо-светиљка) са 
прекидачем (230V, 15 W) 

ДА ДА 

3.8.8. Помоћна прикључница 230V, 16А ДА ДА 

3.8.9. Прикључне клеме ДА ДА 

 3.8.10. 
 
Антикондензациони грејач 
 

ДА ДА 

 
 
- Напон грејача 
 

230  V a.c. ДА 

 
 
- Снага грејача 
 

W   

 3.8.11. 

 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком 
 

ДА ДА 

 3.8.12. 

 
Водоотпорне и антикорозивне 
заштита ормана 
 

IP54  

 Монтажна конструкција ДА ДА 

 3.8.13. 
 
Гасни систем: 
 

 
- Номинални радни притисак пуњења 
prm 

MPa   

 
- Номинални притисак пуњења за 
прекидање pre 

MPa   

 - Маса флуида за прекидање kg   

 - Минимална густина гаса   

 
- Ограничена вредност  садржаја 
влаге 

  

 3.8.14. 
 
Заштитни аутомати (минимална количина) 
 

 
 
- заштитни аутомат за светло 
 

ДА ДА 

 
- заштитни аутомат за грејач 
 

Да Да 

 
- заштитни аутомат за моторни погон 
прекидача 
 

ДА ДА 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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4.1. 

 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље (вертикалне 
носаче), прикључка уземљивача, 
примарни прикључци и остали 
цртежи и скице релевантни за 
монтажу  

ДА ДА 

4.2. 
 
Описни каталози на српском језику 
 

ДА ДА 

4.3. 
 
Списак специјалне опреме и алата 
 

ДА ДА 

4.4. 

 
Упутство за монтажу, испитивање и 
одржавање на српском језику  
 

ДА ДА 

4.5. 

 
Предлог протокола о рутинским 
испитивањима на српском језику 
 

ДА ДА 

 
 
      
  Да понуђени прекидач снаге 110 kV има све наведене (понуђене) 
карактеристике, тврди и оверава: 
 
 

 
                        За понуђача,  
 
                                                                  (м.п.) 

                                                                                                   _________________________ 
                                                                                                                     (потпис) 
 

 
_________________________ 

                  (читко навести име и презиме) 
 
 

            _________________________                                                                   
                       (навести функцију) 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.2. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 26. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујемо да сам/смо понуду у поступку јавне набавке 
добара: - 110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи) - ЈН бр.18/13, поднео/ли независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -110 kV прекидачи 
(31212000 - прекидачи) - ЈН бр.18/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 

 
                                                                                                                   За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

                                                                                            _________________________ 
     (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

  (навести функцију) 
 

У __________________ 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.3. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива за подношење 
понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.18/13), као и конкурсне документације, а који се 
односе на јавну набавку добра: -110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи) . 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 
 

 
У _______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.4. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 75. 
ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања понуде за 
предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - 110 kV прекидачи 
(31212000 - прекидачи) - ЈН бр.18/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (навести функцију) 
 

У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.5. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 75. 
ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права интелектуалне 
својине, над добрима која су предмет јавне набавке. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - 110 kV прекидачи 
(31212000 - прекидачи) - ЈН бр.18/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (навести функцију) 
 

У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 
НАПОМЕНА: Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач ималац права 

интелектуалне својине над добрима која су предмет јавне набавке. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним набавкама 
(Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., чл.22., чл.23. и чл.24. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), одређују се услови и доноси 
се упутство: 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 Овим се одређују обавезни и додатани услови сходно чл.75 и 76. Закона о јавним 
набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и прописују се 
документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете понуде, а којим 
доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
 

Право на учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом упутству, 

сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се 
даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 
доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима не доказује 
испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као 
неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 

77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног суда.  
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  
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- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 
 
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; 

 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). Извод из казнене евиденције,  односно уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала. 

Напомена:  
- Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 

унутрашње послове општине на чијој територији је законски заступник понуђача рођен или 
према његовом пребивалишту. 

- Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави наведени 
документ за сваког од њих. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
2). Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3). Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод 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. 

Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према пребивалишту 
тог лица. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод 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. 
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Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према пребивалишту 
тог лица. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
 
3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и 
мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну 
набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и 
мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну 
набавку. 

 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда за предметну јавну набавку. 
 
4). 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; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења 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 прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
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надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. 

Закона о јавним набавкама.  
 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак ликвидације, 
односно претходни стечајни поступак. 

  
Доказ: 
 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 
 
2). Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне јавне 
набавке.  
 
Довољним кадровским капацитетом сматра се ако понуђач има: 
- најмање 1 (једног) дипломираног инжињера електростуке, запосленог на 
неодређено или на одређено време 
Доказ: Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је 
доставити: 

 - Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца), 
 - Фотокопију Образаца М3А (МА), за запосленог који се захтева као услов за довољан 

кадровски капацитет, 
          

     НАПОМЕНА: 
     -Уговор о раду на одређено време мора бити закључен најмање на период који 

одговара максимално могућем понуђеном року за испоруку добара од 180 дана. 
    -Понуђач који нема, односно који не поднесе све неопходне доказе којим 

доказује да има запосленo лицe у складу са овом тачком, сматраће се да не 
располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне јавне 
набавке и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 
 

          3 ).  Да располаже довољним пословним капацитетом: 
 

Понуђач је у обавези да у својој понуди достави изјаву или одговарајући документ 
произвођача или дистрибутера (уколико произвођач нема представништво на територији 
Србије ), да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди и продаје добра која су предмет јавне 
набавке.  

 
НАПОМЕНА: 
 Под изјавом да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди добра која су 
предмет јавне набавке подразумева се одговарајући документ , који је  издат од 
стране произвођача понуђених добара или од стране представништва 
произвођача или од стране дистрибутера истог произвођача за територију 
Републике Србије (уколико произвођач нема представништво на територији 
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Србије), којом се понуђач овлашћује да може нудити и продавати оригинална 
предметна добра произвођача . Овај документ  мора да гласи на име понуђача 
добара која су предмет јавне набавке и у њему мора да стоји назнака да се 
односи на предметну јавну набавку: - 110 kV прекидачи – ЈНбр.18/13. Наведени 
документ  мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица 
произвођача – дистрибутера. Уколико је документ на страном језику понуђач је у 
обавези да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача 
за тај страни језик. 
 

Доказ:  
 
-Изјава или одговарајући документ произвођача или дистрибутера (уколико 

произвођач нема представништво на територији Србије ), да је понуђач 
ауторизован/овлашћен да нуди и продаје добра која су предмет јавне набавке.  

 
   

4) Да располаже довољним техничким капацитетом 
 
Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач има у власништву или по 

било ком другом правном основу право коришћења минимум једно (1) теретно возило 
носивости мин. 2,50 тоне. 

 
 Доказ: 
 

            Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, дужан је доставити: 
-Изјаву о довољном техничком капацитету (на обрасцу наручиоца), 
-Саобраћајну дозволу или рачун о набавци наведеног возила или пописну листу за 

2012. год. или било који други доказ да понуђач има у власништву или по било ком другом 
правном основу право коришћења над траженим возилом. 

 
        
 

                        5) Понуђач у поступку јавне набавке мора за добра која су предмет јавне набавке 
доставити списак свих типских атеста којима је сертификована нуђена опрема, 
копије типских атеста и сертификата (предвиђених стандардом IEC 62271-1) 
издатих од стране овлашћене институције искључиво за нуђену опрему, као и прве 
стране атеста о типским испитивањима. 

 
Доказ: 
 

-Списак свих типских атеста којима је сертификована нуђена опрема, 
-Копије типских атеста и сертификата (предвиђених стандардом IEC 62271-1) 
издатих од стране овлашћене институције искључиво за нуђену опрему. 

  -Прве стране атеста о типским испитивањима. 
 

 НАПОМЕНА: 
   Следећа типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи 
   специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика : 
 
1. Диелектричка испитивања 
 - Испитивања подносивим напоном индустријске фреквенције (у сувим и 
влажним условима) 

 - Испитивања подносивим атмосферским ударним напоном 
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2. Испитивања у условима вештачког загађења (ако је захтевано) 
3. Испитивање помоћних и управљачких кола 
4. Напонско испитивање на радио сметње ( р.и.в. испитивање ) 
5. Мерење прелазних отпора главног кола    
6. Испитивање пораста температуре 
7. Испитивање краткотрајне подносиве струје и испитивање ударне подносиве 
струје 

8. Верификација степена заштите       
9. Испитивање заптивености 

10. Испитивања на електромагнетну компатибилност ( ЕМC испитивања ) 
11. Механичка испитивања при температури амбијента 
12. Статичка испитивања оптерећења прикључака   
13. Испитивања укључења и прекидања струја кратког споја,  
14. Испитивање искључења капацитивне струје. 
15. Испитивање искључења струје мале индуктивности и магнетизације. 

 

6) Понуђач у поступку јавне набавке мора уз понуду доставити предлог Испитног 
протокола, а у складу са тачком 4.2. "Контрола и испитивања" из 
Спецификације захтева. 

 

       Доказ: 

 

   - Испитни протокол  

 

 7) Понуђач је дужан да уз понуду достави копију овлашћења сервису издату од 
стране произвођача за територију Републике Србије. 

 
   Доказ: 
 
 

-Копија овлашћења сервису издата од стране произвођача. 
 
  8) Понуђач је дужан да достави план и програм обуке од стране произвођача 
предметних добара из тачке 8. "Обука за монтажу и испитивање и одржавање"  
Спецификације захтева. 
 

     Доказ: 
 
-План и програм теоријске и практичне обуке за добијање сертификата.                                                                                                                                                                          

 
                     НАПОМЕНА: 
                   Обука мора да се води на српском језику и мора бити завршена најмање недељу 

дана пре пријема опреме. 
 

    9) Понуђач је дужан да уз понуду достави и описану документацију из тач. 4. 
"Документација" Табела 1. Захтеване техничке карактеристике прекидача у 110 
kV   трафо пољу из Спецификације захтева, као и документацију описану у тач. 4. 
"Документација" Табела 2. Захтеване техничке карактеристике прекидача у 110 
kV     ДВ пољу из Спецификације захтева. 
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 
75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из Услова 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства 
како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни услови и потребни докази за 
испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, од редног бр.1). до 
редног бр.4). 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописан чл. 76. ст.3. 
Закона о јавним набавкама, односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност 
тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. 
и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
  
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача - 

сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед чега ће 
целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 
 
 
 - Заједничка понуда 

 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз понуду 

стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све предвиђене 
доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона 
о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из Услова за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност 
тих услова, из тачке I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 
75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, од редног бр.1). до редног бр.4).  
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 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописан чл. 76. ст.3. 
Закона о јавним набавкама, односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује 
испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење 
истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали чланови 
групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења предвиђених 
услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 

Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без 
даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене доказе, 
али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, односно којима не 
доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњавају обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и 
чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна заједничка понуда бити 
одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 
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НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити потписан и 
оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу на коју су тражени докази 
јавно доступни. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све тражене 

доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном облику, преведени 
на српском језику и оверени од стране сталног судског тумача за тај страни језик. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона о 
јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 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. 

Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети сви 
тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом о јавним 
набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива и 
иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 
 
 

---------------------------------    
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 
 

(ЈН бр.18/13) 
 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

 Набавка добара: - Прекидачи 110 kV (SF6 ) за трафо и далеководна поља 
 
 2.  Опис захтеваних добара и потребна количина:  
  
          Обавеза понуђача је да својом понудом обухвати следећа добра: 

1. Прекидачи снаге називног напона 123 kV за трафо поља са типском носећом 
конструкцијом за 123 kV   прекидач за трафо пољe специфицираним у Табели 
1…………………………………………………………………………….     2 комада 

2. Прекидачи снаге називног напона 123 kV за далеководна поља са типском 
носећом конструкцијoм за 123 kV прекидач за ДВ прекидач специфицираним 
у Табели 2……………………………………………………………………2 комадa 

3. Резервни делови, специјална опрема и алат за одржавање  

      према Табели 3…………………………………………………………….. 1 комплет 

4. Основна обука за процес редовног одржавања и сервисирања  

     предметних прекидача  као и издавање уверења о стручној  

     оспособљености за коришћење опреме и прибора за допуну  

     SF6 гаса  .............................................................................................4 извршиоца 
 
 

2.1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 123 KV ПРЕКИДАЧА СНАГЕ  
 
Прекидачи који су предмет ове јавне набавке треба да су предвиђени за спољашњу 
монтажу. Kао изолационо средство и средство за гашење лука треба да користе SF6 гас. 
Прекидачи треба да одговарају стандардима IEC 60273 ( одговарајући SRPS повучен), IEC 
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60694 ( одговарајући SRPS повучен), IEC 60815 (SRPS 60815 - 1998 ), SRPS EN 62271 - 100 
(IEC 62271-100 ), IEC 60056, IEC 60265 ( одговарајући SRPS повучен),  

Поред назначене прекидне струје кратког споја, прекидачи треба да су способни за 
укључење и искључење струја без стварања штетних пренапона.  
 
Ако се користе кондензатори за расподелу потенцијала, они морају бити таквих 
карактеристика да се не може појавити значајна капацитивна струја ни у најгорем случају. 
Кондензатори не смеју у себи да садрже PCB. 
 
Сви прекидачи морају бити испоручени са одговарајућом носећом конструкцијом која треба 
да буде понцикована. 
 

2.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОГОНСКОГ МЕХАНИЗМА  
 

Погонски механизам треба да је моторноопружни. Други тип погонског механизма није 
прихватљив. 

Моторно-опружни погонски механизам мора бити конструисан тако да не захтева посебно 
одржавање. 

Кућишта погонских механизама морају бити израђена од алуминијума или нерђајућег 
челика. Није предвиђена антикорозивна заштита.  

Погонска опруга треба да има могућност навијања и у отвореном и у затвореном положају 
прекидача. 

У нормалном раду поновно навијање опруга треба да започне одмах и аутоматски по 
окончању операције укључења. 

У току процеса навијања опруге потребно је спречити могућност укључења прекидача. 
Потребно је спречити могућност отпуштања опруге пре него што буде у потпуности 
навијена. 

Обезбедити могућност за ручно ослобађање опруге. 

Стање потпуне навијености опруге је потребно сигнализирати механичким уређајем који би 
показивао „ОПРУГА НАВИЈЕНА“ када је манипулација могућа, односно „НЕНАВИЈЕНА 
ОПРУГА“ када је опруга „празна“ и манипулисање прекидачем је онемогућено. Поред 
механичких показивача потребно је обезбедити и најмање један контакт за даљинску 
сигнализацију „ОПРУГА ЗА НАВИЈАЊЕ У КВАРУ“. Мора се обезбедити сигнал 'ненавијена 
опруга'. У ту сврху се мора обезбедити потребна преклопка и реле са временским 
затезањем 

Погонски механизам се може укључити и искључити ручно и електрично. 

Сваки погонски механизам треба да има уређај за ручно навијање опруге, као и могућност 
да се погонске опруге на објекту, по потреби, могу ослободити из навијеног стања без 
тешкоћа. 

За напајање мотора се користи једносмерни  напон (110 V DC ). 

За напајање командних и сигналних кола се користи једносмерни напон ( 110 V DC ). 

Треба да се обезбеде резервни гранични склопни контакти за опружни погон.  

Тренутно стање прекидача треба да приказује механички уређај који показује “прекидач 
укључен” када је прекидач у укљученом стању и “прекидач искључен” када је прекидач у 
искљученом стању. 
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На дну сваког погонског механизма треба предвидети Cu шину за уземљење плаштова 
бакарних каблова који улазе у погонски орман. За Cu шину треба обезбедити спољни 
прикључак уземљења. Везу Cu шине за уземљење треба прилагодити Al (Fe) материјалу 
кућишта уметком одговарајућег материјала (у електролитичком низу између Cu и Al (Fe))    

На дну сваког погонског механизма треба предвидети демонтажну плочу. 

Механичка издржљивост прекидача треба одговарати минималном броју операционих 
циклуса у класи М2. 

 

 

 

 

 
2.3.  БРЗО ПОНОВНО УКЉУЧЕЊЕ 

 
Прекидачи треба да су конструисани за брзо поновно укључење, једнополно или трополно, 
као што је наведено у Техничким листама. 

Једнополно и трополно брзо поновно укључење се примењује само на прекидаче који се 
користе за далеководна поља, док за прекидаче у трафо треба само предвидети као 
могућност. 

Погонски механизам треба да одговара за аутоматско поновно укључење (циклус О-0,3 s-
CO-3min-CO  ). 

Након губитка напајања електричном енергијом погонски механизам треба да је способан да 
изврши најмање један комплетан радни циклус. 
 

2.4.  УПРАВЉАЧКА КОЛА 
 

Прекидач треба да је опремљен са најмање једним калемом за укључење. 

У колу укључења треба да постоји уређај против поновног укључења ("anti-pompage“ уређај). 
Дакле, потребно је онемогућити деловање на калем за укључење када је побуђен калем за 
искључење. 

Прекидач треба да је опремљен са два електрично независна калема за искључење.  

Калемови за искључење треба да имају могућност постављања кола за контролу искључних 
кругова.  

Управљачка кола прекидача морају бити прилагођена тако да се омогућава надзор калема 
за искључење и када је прекидач укључен и када је прекидач искључен. 

У случају недопустивог пада притиска SF6 гаса у систему биће омогућено блокирање свих 
даљих манипулација. Опционо треба омогућити да се по потреби, може извршити 
аутоматско искључивање прекидача, када дође до пада притиска испод минималног нивоа 
(предвидети као могућу функционалност која се може реализовати сходно жељи корисника). 

Прекидач треба да је конструисан и опремљен најмање са следећим управљачким 
уређајима, који се морају налазити у централном погонском механизму : 

• Тастере ( преклопке ) за ручно укључење и искључење.  
• Управљачку склопку за режим рада локално / неутрално / даљински, са могућношћу 

блокирања у позицији “неутрално”, Када је преклопка у позицији неутрално мора 
постојати одговарајући сигнал. 
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Управљачка кола треба да су конструисана да раде под следећим условима: 
• Даљински, из контролног центра, 
• Даљински, из управљачке зграде на трафостаници, 
• Аутоматски, преко заштитних релеја, 
• Локално, преко тастера ( преклопки )  
• Локално, преко механичког склопа. 

 

Прекидач мора бити тако конструисан да најмање задовољи следеће захтеве : 
• Кола која се односе на калем за укључење и први калем за искључење морају бити 

раздвојена од кола која се односе на други калем за искључење. То значи да се два 
различита напајања једносмерном струјом могу користити. 

• Предвидети заштитне аутомате за напајање мотора. 
• Обезбедити довољан број контаката на денсиметру да се задовоље претходни 

услови. 
• Заштита не сме бити блокирана изборном преклопком у позицијама 

локално/даљински. 
• У централном орману обезбедити преклопку локално / неутрално (одржавање) / 

даљински. 
• Када се преклопка за неутрални положај доведе у позицију „ОДРЖАВАЊЕ“, потребно 

је обезбедити следеће: 
o даљинску сигнализацију, уз коришћење аларма „ЗАШТИТА ВАН ПОГОНА“, 
o могућност остваривања блокаде манипулисања прекидачем зависно од 

спољашњих блокадних услова (отворености растављача и сл.) за шта је 
потребно предвидети реализацију одговарајуће блокаде (улазне клеме и сл.). 

• Обезбедити ручицу за ручно навијање погонског механизма у сваком погонском 
механизму. 

• Тастере за ручно командовање обезбедити у централном орману. 
• У централном орману обезбедити осветљење коришћењем неонских светиљки. 
• Погонски механизам мора бити у степену заштите од најмање IP54. 
• Одговарајући грејачи, од којих је један од грејача са термостатом, треба бити 

обезбеђени у сваком погонском механизму и у централном орману. 
• Обезбедити заштиту анти-помпаж. 
• Обезбедити одговарајући уређај за детекцију асиметричном рада прекидача. 

 
2.5.  ПОМОЋНИ КОНТАКТИ 

 
Произвођач треба да за сваки механизам предвиди довољан број механичких помоћних 
контаката за нормално укључивање и нормално искључивање, са најмање 20 процената 
резерве, али не испод броја специфицираног у Техничким листама. 

 
2.6.  ПОКАЗИВАЧ ПОЛОЖАЈА 

 
Индикатор положаја прекидача „УКЉУЧЕН / ИСКЉУЧЕН“  мора бити јасно видљив са 
земље, без отварања кућишта. При томе, индикатор положаја мора бити механички 
спрегнут са механизмом прекидача, тј. да његов рад не зависи од постојања комадно-
сигналних напона. 

 
 
2.7.  SF6  

 



 48 од 87 

Као изолационо средство и средство за гашење лука користити SF6 гас. 

Сваки пол прекидача или комплетан прекидач, у зависности од конструкције мора да 
поседује минимално : 

• Температурно компензовани SF6 денсиметар. Денсиметар треба да буде тако 
конструисан, да омогући лаку проверу исправности контаката денсиметра. Уређај за 
очитавање притиска мора бити температурно компензован. 

• Уређај мора бити тако конструисан да обезбеди видљиво очитавање густине гаса, по 
полу или за цео прекидач, са земље, без потребе за отварањем погонских 
механизама или командних ормана. 

• На том уређају мора да буде изведен и да буде видљив сигнал за губитак гаса С1 који 
представља опомену и сигнал за блокаду прекидача у затеченом положају С2.  

• Уређај мора уважити специфичност објеката да напајање командних и сигналних 
кругова на трафо станицама је из два независна извора једносмерног напона 
(основно и резервно). 

• Уређај мора бити тако конструисан да се преко њега може лако допунити или 
испразнити SF6 гас из прекидача. 

• Уређај мора бити тако конструисан да се лако може проверити његова исправност. 
• Сваки уређај мора имати довољан број помоћних контаката да би се задовољили 

услови за командовање прекидача. 
• Потребно је испоручити довољну количину SF6 гаса за прво пуњење и евентуалну 

допуну гаса - према спецификацији из Табеле 3. 
 
2.8.  КАБЛОВИ ЗА КОМАНДНО-СИГНАЛНЕ  И ОСТАЛЕ СЕКУНДАРНЕ СТРУЈНЕ КРУГОВЕ 

 
Понуђач је у обавези да испоручи сву потребну опрему  (каблови, конектори и сл.) за 
међусобно повезивање свих погонских механизама прекидача и централног командног 
ормана прекидача (ако постоји). 

Каблови морају бити искључиво за везу између погонских механизама и централног 
командног ормана прекидача. Ови каблови треба да буду за спољашњу монтажу и 
опремљени одговарајућим конекторима за брзу и поуздану монтажу прекидача, довољне 
дужине и за полагање у земљу.  

Прикључне стезаљке за прикључак каблова у погонским орманима и централном командном 
орману морају бити еквивалентне стезаљкама произвођача PHENIX тип UK6N и UK10N. 

Потребно је предвидети (оставити)  довољно простора за улазак осталих каблова у погонске 
механизме, односно централни командни орман. 

Каблови за екстерно повезивање прекидача са осталим елементима на објекту нису 
предмет ове Јавне набавке. 
 
 
 

2.9.  НОСЕЋА КОНСТРУКЦИЈА ПРЕКИДАЧА 
 
Прекидач мора бити испоручен са свом носећом хоризонталном и вертикалном 
конструкцијом неопходном за његову монтажу. Конструкција мора бити поцинкована. 
Коначан облик и димензије конструкције су предмет накнадног договора између 
Испоручиоца и Наручиоца, а све у складу са стандардима Наручиоца и пратећом техничком 
документацијом. Конструкција мора бити топло поцинкована у слоју најмање дебљине 70 
µm.  
 

2.10.  ИЗОЛАТОРИ 
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Изолатори треба да буду израђени од порцелана у складу са техничким спецификацијама. 
Спој порцелана и прирубнице треба да буде израђен коришћењем portland цемента. Сам 
спој треба бити обрађен на такав начин да се спречи било каква могућност задржавања или 
продора влаге. У току пријемног испитивања прекидача, произвођач је дужан да Наручиоцу 
достави  на увид записник о фабричком пријему изолатора. 
 

2.11.  НАТПИСНА ПЛОЧИЦА 
 
Натписна плочица, минимално треба да садржи следеће податке написане на српском 
језику : 

1. Име произвођача: 
2. Тип прекидача: 
3. Тип погонског механизма: 
4. Називни напон: 
5. Називни подносиви атмосферски ударни напон: 
6. Називни подносиви комутациони ударни напон: 
7. Називна учестаност: 
8. Називна струја: 
9. Називно трајање кратког споја: 
10. Називна моћ прекидања струје кратког споја: 
11. Називна моћ прекидање струје искључења вода у празном ходу: 
12. Прелазна отпорност контаката прекидача: 
13. Средња трајање укључења: 
14. Називни редослед операција: 
15. Називни релативни притисак гаса на 20°C: 
16. Маса SF6 гаса: 
17. Маса прекидача: 
18. Година производње: 
19. Фабрички број N°: 
20. Фабрички број (бројеви) погонских механизама: 
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2.12. СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 123 KV ПРЕКИДАЧА СНАГЕ  
 
Табела 1. Захтеване техничке карактеристике прекидача у 110 kV трафо пољу 

ДЕО ОПИС ЈЕДИНИЦА ЗАХТЕВ ПОНУЂЕНО 

1. ОПШТЕ    

1.1. Произвођач 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.2. Тип 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.3. Модел 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.4. Земља порекла 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.5. Стандарди  IEC 60056, IEC 
60265, IEC 60273 
IEC 60694, SRPS 

60815, SRPS 
62271-100 

 
 

Обавезан услов 

1.6. Контрола квалитета  ISO 9001 Обавезан услов 

1.7. 
Изолациони медијум за гашење 
електричног лука 

 
SF6 

Обавезан услов 

1.8. Број полова ком 3 Обавезан услов 

1.9. Тип прекидача 
 За спољашњу 

монтажу 
Обавезан услов 

1.10. Конструкција 
 Једноструко 

прекидање 
Обавезан услов 

1.11. Манипулисање  Трополни Обавезан услов 

1.12. Погонски механизам 
 Мотор са опругом 

за намотавање 
Обавезан услов 

 - број механизама по прекидачу ком. 1 Обавезан услов 

1.13. 
Услови одржавања према IEC 60694 и 
SRPS 62271-100 

 
нормални 

Обавезан услов 

1.14. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу 

oC ≥40 
Обавезан услов 

1.15. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу 

oC ≥- 25 
Обавезан услов 

2. Номиналне вредности    

2.1. Називни напон - Un kV (r.m.s.) 123 Обавезан услов 

2.2. 
Наизменични подносиви напон 
(ефективна вредност) 

kV (r.m.s.) 230 Обавезан услов 

2.3. 
Називни подносиви атмосферски 
пренапон (темена вредност) 

  
 

 
- заједничка вредност 

kV (врх) 550 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- дуж изолационог растојања 

kV (врх) 550 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.4. Називна фреквенција Hz 50 Обавезан услов 

2.5. 
Систем уземљења  мрежа са 

директним 
уземљењем 

Обавезан услов 
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ДЕО ОПИС ЈЕДИНИЦА ЗАХТЕВ ПОНУЂЕНО 

2.6. Вредност називне трајне струје Ir 
A  

(r.m.s.) ≥ 1250 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.7. 
Називна струја прекидања кратког 
споја Ik  

kA (r.m.s.) 
≥ 40 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.8. 
Једносмернa компонентa струје 
прекидања % ≥ 30 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.9. 
Стандардна вредност транзијентног 
повратног напон (Т100) kV ≥ 183 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.10. 
Брзина пораста повратног напона kV / µs 2 Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.11. Транзијентни повратни напон - Uc    

 
- квар на прикључку kV 183 Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.12. 
Вредност подносиве струје Ip (моћ 
укључења струје кратког споја) 

kA ≥ 80 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.13. Аутоматско поновно укључење  трополно  Обавезан услов 

2.14. 
Фактор првог пола (енг. First-pole-to-
clear factor) 

 
 

 

 - квар на прикључцима р.ј. 1.3 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - квар на крају кратког вода р.ј. 1.0 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - прекид једне фазе р.ј. 2.0 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.15. Називна радна секвенца 
 

O-0.3s-CO-3min-
CO 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.16. 
Цурења гаса на годишњем нивоу при 
нормалном притиску 

% 
MPa < 1% 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.17. Називно трајање кратког споја (tk) s ≥ 1 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.18. 
Трајање тоталног прекида (коначно 
гашење електричног лука) 

ms 
≤ 60 Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.19. 
Време коначног гашења електричног 
лука ms ≤ 20±5 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.20. Време отварања контаката  ms ≤ 35 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.21. 
Временски интервал између 
отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге  

ms ≤ 3 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.22. 
Временски интервал затварања 
између прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге 

ms ≤ 3 
Према 

изјашњењу 
понуђача 
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2.23. Време укључења 
ms ≤ 70 Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.24. Време безструјне паузе ms ≤ 300 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.25. 
Карактеристика поновног покушаја 
при прекидању капацитивних струја 

Class 
C2 Обавезан услов 

2.26. Максимални ниво RIV при 0.5 MHz µV 2500 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.27. 
Називна моћ прекидања струје 
неоптерећеног надземног вода A (r.m.s.) 31.5 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.28. Индуктивна струја прекидања A  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.29. 
Број операција (циклуса) без 
одржавања 

   

 - CO без оптерећења 
Број 

циклуса 

 Према 
изјашњењу 

понуђача 

 - CO при називној радној  струји 
Број 

циклуса 

 Према 
изјашњењу 

понуђача 

 - CO при називној струји прекидања 
Број 

циклуса 

 Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.30. Учесталост механичких операција  Class M2 Обавезан услов 

2.31. 
Номинална вредност електричне 
издржљивости 

 
Class E2 

Обавезан услов 

2.32. 
Номинално механичко оптерећење на 
прикључима прекидача: 

   

 
- статичка хоризонтална сила, 
лонгитудална FthA 

N ≥ 1250 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- статичка хоризонтална сила, 
трансверзална FthB 

N ≥ 750 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - статичка вертикална сила Фтв N ≥ 1000 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- динамичка хоризонтална сила, 
лонгитудална 

N  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- динамичка хоризонтална сила, 
трансверзална 

N  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - динамичка вертикална сила N  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.33. Номинални напони напајања:    

 - мотора V d.c. 110 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - командно-сигналних кругова: V d.c. 110 
Према 

изјашњењу 
понуђача 
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 - грејача V a.c. 230 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - фреквенција наизменичног напона Hz 50 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.34. 
Укупна маса SF6 гаса у прекидачу при 
номиналним амбијенталним условима 

kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.35. 
Називни радни притисак SF6 гаса у 
прекидачу 

MPa  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3. ОБЛИК И КОНСТРУКЦИЈА    

3.1. Изолациони материјал  Порцулан Обавезан услов 

3.2. 
Минимални сигурносни размак од 
земље (20 mm/kV) 

mm ≥ 2460 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.3. ВН прикључак kom 6 Обавезан услов 

 - облик  раван Обавезан услов 

 - пресек минимално mm 100 x 100 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - димензије рупа mm φ 14  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - број рупа ком. 4 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - размак између рупа mm 50 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - материјал погодан за конекторе:  
Одговара Al 
проводнику 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.4. Прикључак уземљивача    

 - материјал одговарајући прикључке  Cu 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - облик уземљивача  Cu уже 70 mm2 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.5. Тежина и димензије:    

 - висина пола mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - висина потпорних изолатора mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - висина металне потпоре mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - дужина пола mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - укупна висина mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 
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 - димензије у транспорту mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - тежина пола kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - тежина погонског механизма kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - укупна тежина, трополна група kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - тежина у транспорту kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.6. Минимално растојање    

 - између полова mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - од земље mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7. Радни (погонски) механизам    

 - Тип 
 

Тип 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Број механизама по прекидачу ком. 1 Обавезан услов 

3.7.1. Напон напајања електромотора V d.c. 110  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Снага електромотора W  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.2. Командни напон V d.c. 110 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.3. Број калема за укључење ком. 1 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Номинална снага калема W  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.4. Број калема за искључење ком. 2 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Номинална снага калема W  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.5. Анитикондензациони грејач    

 - Укупна снага грејача W 
Уписати Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.6. 

Минимални број расположивих 
помоћних контаката (NO + NC) не 
рачунајући контакте који се користе у 
колу за укључење и колима за 
искључење 

 

7 + 7 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

 - класа помоћних контаката  Class 1 Обавезан услов 
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3.7.7. Дозвољена одступања напона 
напајања (Ua): 

   

 - минимални d.c. напон % Ua ≥85 Обавезан услов 

 - максимални d.c. напон % Ua ≤110 Обавезан услов 

 - таласност d.c напона % Ua ≤5 Обавезан услов 

3.7.8. Бројач манипулација   Обавезан услов 

3.7.9. Локално ручно управљање   Обавезан услов 

3.7.10. Тест преклопка (d.c.)   Обавезан услов 

3.7.11. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију 

 
IP54 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.7.12. Материјал погонског механизма 
 

Al или нерђајући 
челик 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.7.13. Ручица за ручно навијање опруге  ДА  

3.7.14. 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком 

 
ДА 

 

3.8. Опрема у централном 
управљачком панелу  

   

3.8.1. „Анти-помпаж“ реле   Обавезан услов 

3.8.2. Денсиметар   Обавезан услов 

3.8.3. 
Командна преклопка 
локално/даљински 

 
 

Обавезан услов 

3.8.4. 
Преклопка за постављање прекидача 
у неутрални положај - одржавање 

 
 

Обавезан услов 

3.8.5. Локални тастери за командовање   Обавезан услов 

3.8.6. 
Реле за блокаду и аларм минималног 
притиска  

 
 

Обавезан услов 

3.8.7. 
Помоћно светло (флуо-светиљка) са 
прекидачем (230V, 15 W) 

  
Обавезан услов 

3.8.8. Помоћна прикључница 230V, 16А   Обавезан услов 

3.8.9. Прикључне клеме   Обавезан услов 

3.8.10. Антикондензациони грејач   Обавезан услов 

 - Напон грејача V a.c. 230 Обавезан услов 

 - Снага грејача 
W 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.8.11. 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком 

 
 

Обавезан услов 

3.8.12. 
Водоотпорне и антикорозивне 
заштита ормана 

 
IP54 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

 Монтажна конструкција   Обавезан услов 

3.8.13. Гасни систем    

 
- Номинални радни притисак пуњења 
prm 

MPa  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- Номинални притисак пуњења за 
прекидање pre 

MPa  
Према 

изјашњењу 
понуђача 



 56 од 87 

ДЕО ОПИС ЈЕДИНИЦА ЗАХТЕВ ПОНУЂЕНО 

 
- Маса флуида за прекидање kg  

Према 
изјашњењу 

понуђача 
 

- Минимална густина гаса 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- Ограничена вредност  садржаја 
влаге 

 
 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.8.14. 
Заштитни аутомати (минимална 
количина) 

 
 

 

 - заштитни аутомат за светло   Обавезан услов 

 - заштитни аутомат за грејач   Обавезан услов 

 - заштитни аутомат за моторни погон 
прекидача 

 
 

Обавезан услов 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА    

4.1. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље (вертикалне 
носаче), прикључка уземљивача, 
примарни прикључи и остали цртежи 
и скице релевантни за монтажу  

 
Укључити у 

понуду 

 
 

Обавезан услов 

4.2. Описни каталози на српском језику  
Укључити у 

понуду 
Обавезан услов 

4.3. Списак специјалне опреме и алата  
Укључити у 

понуду 
Обавезан услов 

4.4. 
Упутство за монтажу, испитивање и 
одржавање на српском језику  

 
Укључити у 

понуду 
Обавезан услов 

4.5. 
Предлог протокола о рутинским 
испитивањима на српском језику  

Укључити у 
понуду 

Обавезан услов 
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1. ОПШТЕ    

1.1. Произвођач 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.2. Тип 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.3. Модел 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.4. Земља порекла 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

1.5. Стандарди  IEC 60056 
IEC 60265 
IEC 60273 
IEC 60694 

SRPS 60815 
SRPS 62271 

Обавезан услов 

1.6. Контрола квалитета  ISO 9001 Обавезан услов 

1.7. 
Изолациони медијум за гашење 
електричног лука 

 
SF6 

Обавезан услов 

1.8. Број полова ком 3 Обавезан услов 

1.9. Тип прекидача 
 За спољашњу 

монтажу 
Обавезан услов 

1.10. Конструкција 
 Једноструко 

прекидање 
Обавезан услов 

1.11. Манипулисање  Трополни Обавезан услов 

1.12. Погонски механизам 
 Мотор са опругом 

за намотавање 
Обавезан услов 

 - број механизама по прекидачу ком. 3 Обавезан услов 

1.13. 
Услови одржавања према IEC 60694 и 
IEC 62271-1 

 
нормални 

Обавезан услов 

1.14. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу 

oC ≥40 
Обавезан услов 

1.15. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу 

oC ≥- 25 
Обавезан услов 

2. Номиналне вредности    

2.1. Називни напон - Un kV (r.m.s.) 123 Обавезан услов 

2.2. 
Наизменични подносиви напон 
(ефективна вредност) 

kV (r.m.s.) 230 Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.3. 
Називни подносиви атмосферски 
пренапон (темена вредност) 

  
 

 
- заједничка вредност 

kV (врх) 550 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- дуж изолационог растојања 

kV (врх) 550 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.4. Називна фреквенција Hz 50 Обавезан услов 

2.5. 
Систем уземљења  мрежа са 

директним 
уземљењем 

Обавезан услов 
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2.6. Вредност називне трајне струје Ir 
A  

(r.m.s.) ≥ 1250 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.7. 
Називна струја прекидања кратког 
споја Ik  kA (r.m.s.) ≥ 40 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.8. 
Једносмернa компонентa струје 
прекидања % ≥ 40 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.9. 
Вредност транзијентног повратног 
напон (Т100) kV ≥ 183 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.10. 
Брзина пораста повратног напона kV / µs 2 Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.11. Транзијентни повратни напон - Uc    

 
- квар на прикључку kV 183 Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.12. 
Подносиве струје Ip (моћ укључења 
струје кратког споја) 

kA ≥ 80 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.13. Аутоматско поновно укључење 
 једнополно и 

трополно  
Обавезан услов 

2.14. 
Фактор првог пола (енг. First-pole-to-
clear factor) 

 
 

 

 - квар на прикључцима р.ј. 1.3 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - квар на крају кратког вода р.ј. 1.0 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - прекид једне фазе р.ј. 2.0 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.15. Називна радна секвенца 
 

O-0.3s-CO-3min-
CO 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.16. 
Цурења гаса на годишњем нивоу при 
нормалном притиску 

% 
MPa < 1% 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.17. Називно трајање кратког споја (tk) s ≥ 1 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.18. 
Трајање тоталног прекида (коначно 
гашење електричног лука) 

ms ≤ 60 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.19. 
Време коначног гашења електричног 
лука ms ≤ 20±5 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.20. Време отварања контаката  ms ≤ 35 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.21. 
Временски интервал између 
отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге  

ms ≤ 3 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.22. 
Временски интервал затварања 
између прве и последње фазе 
трофазног прекидача снаге 

ms ≤ 3 
Према 

изјашњењу 
понуђача 
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2.23. Време укључења 
ms ≤ 70 Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.24. Минимално време безструјне паузе ms 300 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.25. 
Карактеристика поновног покушаја 
при прекидању капацитивних струја 

Class C2 
Обавезан услов 

2.26. Максимални ниво RIV при 0.5 MHz µV 2500 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.27. 
Називна моћ прекидања струје 
неоптерећеног надземног вода A (r.m.s.) 31.5 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.28. Индуктивна струја прекидања 
A  Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.29. 
Број операција (циклуса) без 
одржавања 

   

 - CO без оптерећења 
Број 

циклуса 

 Према 
изјашњењу 

понуђача 

 - CO при називној радној  струји 
Број 

циклуса 

 Према 
изјашњењу 

понуђача 

 - CO при називној струји прекидања 
Број 

циклуса 

 Према 
изјашњењу 

понуђача 

2.30. Учесталост механичких операција  Class M2 Обавезан услов 

2.31. 
Номинална вредност електричне 
издржљивости 

 
Class E2 

Обавезан услов 

2.32. 
Номинално механичко оптерећење на 
прикључима прекидача: 

   

 
- статичка хоризонтална сила, 
лонгитудална FthA 

N ≥ 1250 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- статичка хоризонтална сила, 
трансверзална FthB 

N ≥ 750 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - статичка вертикална сила Фтв N ≥ 1000 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- динамичка хоризонтална сила, 
лонгитудална 

N  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- динамичка хоризонтална сила, 
трансверзална 

N  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - динамичка вертикална сила N  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.33. Номинални напони напајања:    

 - мотора V d.c. 110 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - командно-сигналних кругова: V d.c. 110 
Према 

изјашњењу 
понуђача 
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 - грејача V a.c. 230 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - фреквенција наизменичног напона Hz 50 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.34. 
Укупна маса SF6 гаса у прекидачу при 
номиналним амбијенталним условима 

kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

2.35. 
Називни радни притисак SF6 гаса у 
прекидачу 

MPa  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3. ОБЛИК И КОНСТРУКЦИЈА    

3.1. Изолациони материјал  Порцулан Обавезан услов 

3.2. 
Минимални сигурносни размак од 
земље (20 mm/kV) 

mm ≥ 2460 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.3. ВН прикључак kom 6 Обавезан услов 

 - облик  раван Обавезан услов 

 - пресек mm 100 x 100 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - димензије рупа mm φ 14  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - број рупа ком. 4 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - размак између рупа mm 50 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - материјал погодан за конекторе:  
Одговара Al 
проводнику 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.4. Прикључак уземљивача    

 - материјал одговарајући прикључке  Cu 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - облик уземљивача  Cu уже 70 mm2 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.5. Тежина и димензије:    

 - висина пола mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - висина потпорних изолатора mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - висина металне потпоре mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - дужина пола mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - укупна висина mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 
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 - димензије у транспорту mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - тежина пола kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - тежина погонског механизма kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - укупна тежина, трополна група kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - тежина у транспорту kg  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.6. Минимално растојање    

 - између полова mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - од земље mm  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7. Радни (погонски) механизам    

 - Тип 
 

Тип 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Број механизама по прекидачу ком. 1 Обавезан услов 

3.7.1. Напон напајања електромотора V d.c. 110  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Снага електромотора W  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.2. Командни напон V d.c. 110 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.3. Број калема за укључење ком. 1 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Номинална снага калема W  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.4. Број калема за искључење ком. 2 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - Номинална снага калема W  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.5. Анитикондензациони грејач ком. 1 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 Номинални напон грејача V . a. c. 230 Обавезан услов 

 - Укупна снага грејача W  
Према 

изјашњењу 
понуђача 
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3.7.6. 

Минимални број расположивих 
помоћних контаката (NO + NC) не 
рачунајући контакте који се користе у 
колу за укључење и колима за 
искључење 

 

7 + 7 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

 - класа помоћних контаката  Class 1 Обавезан услов 

3.7.7. 
Дозвољена одступања напона 
напајања (Ua): 

   

 - минимални d.c. напон % Ua ≥85 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - максимални d.c. напон % Ua ≤110 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 - таласност d.c напона % Ua ≤5 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.7.8. Бројач манипулација   Обавезан услов 

3.7.9. Локално ручно управљање   Обавезан услов 

3.7.10. Тест преклопка (d.c.)   Обавезан услов 

3.7.11. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију 

 
IP54 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.7.12. Материјал погонског механизма 
 

Al или нерђајући 
челик 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.7.13. Ручица за ручно навијање опруге   Обавезан услов 

3.7.14. 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком 

 
 

Обавезан услов 

3.8. Опрема у централном 
управљачком панелу  

   

3.8.1. „Анти-помпаж“ реле   Обавезан услов 

3.8.2. Денсиметар   Обавезан услов 

3.8.3. 
Командна преклопка 
локално/даљински 

 
 

Обавезан услов 

3.8.4. 
Преклопка за постављање прекидача 
у неутрални положај - одржавање 

 
 

Обавезан услов 

3.8.5. Локални тастери за командовање   Обавезан услов 

3.8.6. 
Реле за блокаду и аларм минималног 
притиска  

 
 

Обавезан услов 

3.8.7. 
Помоћно светло (флуо-светиљка) са 
прекидачем (230V, 15 W) 

  
Обавезан услов 

3.8.8. Помоћна прикључница 230V, 16А   Обавезан услов 

3.8.9. Прикључне клеме   Обавезан услов 

3.8.10. Антикондензациони грејач   Обавезан услов 

 - Напон грејача V a.c. 230 Обавезан услов 

 - Снага грејача 
W 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

3.8.11. 
Бакарна шина за уземљење са 
спољашњим прикључком 

 
 

Обавезан услов 

3.8.12. 
Водоотпорне и антикорозивне 
заштита ормана 

 
IP54 

Према 
изјашњењу 

понуђача 
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 Монтажна конструкција   Обавезан услов 

3.8.13. Гасни систем    

 
- Номинални радни притисак пуњења 
prm MPa  

Према 
изјашњењу 

понуђача 
 

- Номинални притисак пуњења за 
прекидање pre 

MPa  
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- Маса флуида за прекидање kg  

Према 
изјашњењу 

понуђача 
 

- Минимална густина гаса 
 

 
Према 

изјашњењу 
понуђача 

 
- Ограничена вредност  садржаја 
влаге 

 
 

Према 
изјашњењу 

понуђача 

3.8.14. 
Заштитни аутомати (минимална 
количина) 

 
 

 

 - заштитни аутомат за светло   Обавезан услов 

 - заштитни аутомат за грејач   Обавезан услов 

 - заштитни аутомат за моторни погон 
прекидача 

 
 

Обавезан услов 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА    

4.1. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље (вертикалне 
носаче), прикључка уземљивача, 
примарни прикључи и остали цртежи 
и скице релевантни за монтажу  

 
Укључити у 

понуду 

Обавезан услов 

4.2. Описни каталози на српском језику  
Укључити у 

понуду 
Обавезан услов 

4.3. Списак специјалне опреме и алата  
Укључити у 

понуду 
Обавезан услов 

4.4. 
Упутство за монтажу, испитивање и 
одржавање на српском језику  

 
Укључити у 

понуду 
Обавезан услов 

4.5. 
Предлог протокола о рутинским 
испитивањима на српском језику 

 
Укључити у 

понуду 
Обавезан услов 
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2.13. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА И АЛАТ 
 
Табела 3.  

ДЕО ОПИС ЈЕДИНИЦА ЗАХТЕВ 

1. Прибор и алат за допуну SF6 гаса комплет 2 

2. Детектор цурења SF6 гаса комплет 2 

3. 
Боца са SF6 гасом (минимално две боце 
2х 40 kg резерва) 

kg 80 

4. Резервни делови    

 - калем за искључење ком. 8 

 - калем за укључење ком.  4 

 
- мотор у комплету са погонском 
јединицом 

ком. 2 

 - гранични прекидачи комплет 4 

 - помоћни релеји комплет 4 

5. Сет за растерећивање опруга комплет 4 

Сви материјали који се користе морају бити нови.  

Списак специјалне опреме и алата мора бити достављен уз понуду. 

Наручилац задржава право да захтева без икакве надокнаде и неку другу специјалну опрему 
или алат ако  утврди током обуке или пријемних испитивања да  иста постоји и сматра је за 
неопходну, и ако се она није налазила на списку специјалне опреме и алата. 

Испоручилац је дужан да испоручи и све препоручене резервне делове неопходне за 
експлоатацију и одржавање опреме у периоду од 10 година. Сви резервни делови морају 
бити нови.  
 
 
 
 3.  Захтеви у погледу квалитета: 
 

Поред осталих норматива све понуде ће бити сагледане и кроз технолошке предности 
које поседују нуђени прекидачи. При томе, сматраће да нуђени прекидач има технолошку 
предност у односу на остале понуде уколико са што мањом количином SF6 гаса оствари 
највећу прекидну моћ и при томе омогући највећи број операција (циклуса 
манипулација) без потребе за одржавањем. 
 
 Са друге стране, обавеза понуђача је да за добра која су предмет ове јавне набавке 
достави: 

1. Прегледан списак свих типских атеста, којима је сертификована нуђена опрема. 

2. Копије типских атеста и сертификата (предвиђених стандардом IEC 62271-1) издатих 
од стране овлашћене институције искључиво за нуђену опрему,  

     3.  Прве стране атеста о типским испитивањима. 
 
Типски испитивања  
Следећа типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране 
опреме у сврху утврђивања њених карактеристика : 

 
1. Диелектричка испитивања 
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- Испитивања подносивим напоном индустријске фреквенције (у сувим и 
влажним условима) 

- Испитивања подносивим атмосферским ударним напоном 
2. Испитивања у условима вештачког загађења (ако је захтевано) 
3. Испитивање помоћних и управљачких кола 
4. Напонско испитивање на радио сметње ( р.и.в. испитивање ) 
5. Мерење прелазних отпора главног кола    
6. Испитивање пораста температуре 
7. Испитивање краткотрајне подносиве струје и испитивање ударне подносиве струје 
8. Верификација степена заштите       
9. Испитивање заптивености 
10. Испитивања на електромагнетну компатибилност ( ЕМC испитивања ) 
11. Механичка испитивања при температури амбијента 
12. Статичка испитивања оптерећења прикључака   
13. Испитивања укључења и прекидања струја кратког споја,  
14. Испитивање искључења капацитивне струје. 
15. Испитивање искључења струје мале индуктивности и магнетизације. 

 

Прегледни списак типских испитивања треба доставити уз понуду. 

Атести о типским испитивањима не смеју бити старији од 10 година. 

Обавеза понуђача је да уз понуду достави прве стране атеста о типским испитивањима у 
обиму довољном да се сагледа тачан тип опреме испитиване опреме, треба доставити уз 
понуду у писаном облику.  

Такође, обавеза понуђача је да уз понуду достави комплетне копије атеста о типским 
испитивањима доставити уз понуду у електронском (DVD или CD који је оверен са датумом ) 
или писаном облику). 

 

 
 
 4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 

4.1. ГАРАНЦИЈА 
  

 Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију и одржавање у трајању од најмање  36 месеци од 
испоруке робе. 

 Потребно је да за нуђену опрему постоји овлашћени сервис у Србији. Сходно томе, од 
понуђача се очекује да у склопу своје понуде достави доказ о постојању овлашћеног 
сервиса и то копију овлашћења издатог датом сервису од стране произвођача. 

Напомена: 

Уколико понуђач понуди гаранцију у трајању мањем од 36 месеци, таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 

 
4.2. ПОСТ - ГАРАНЦИЈА 
 

Понуђач је обавезан да обезбеди пост-гарантно сервисирање у трајању од минимално 10 
година. 
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Напомена: 

Уколико понуђач понуди пост-гарантно сервисирање у трајању мањем од 10 година, 
таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 
 

 

 

 
4.2. КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊА 

 

Испитивања треба спровести да би се утврдило да ли материјал и опрема одговарају 
траженим карактеристикама.  

Сва  испитивања која се обављају на материјалу и опреми треба да се обаве у складу са 
IEC стандардима. 

Испитивања не смеју умањити карактеристике и поузданост предмета испитивања 
или му скратити животни век. 

Испитивања рада под високим температурама треба да се спроведу на максималној 
температури околине од мин. 70ºC. Испоручилац треба да сву опрему која може да 
апсорбује влагу током уградње пре испитивања добро осуши. 
 
Испитивања специфицирана у наставку, треба спровести на сваком комаду опреме 
предвиђене за испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији. 
 

1. Диелектрично испитивање главног кола укључујући мерење парцијалних пражњења. 
2. Диелектрично испитивање помоћних и управљачких кола. 
3. Мерење прелазног отпора главног кола. 
4. Провере конструкције и визуелне провере. 
5. Провера функционалности и механичка радна испитивања. 
6. Испитивање заптивености. 
7. Испитивање квалитета гаса. 
8. Провера дебљине цинкања на носећој вертикалној и хоризонталној конструкцији. 

 
Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских испитивања. 

Уз понуду доставити предлог Испитног протокола. 
 
 
 
 5. Рок извршења: 
 
 Максимални рок извршења који понуђач може да понуди је до 180 календарских дана 
од дана ступања на снагу уговора. 

Напомена: 

Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке од 180 календарских дана од дана 
ступања на снагу уговора таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 
 
 



 67 од 87 

 6. Место извршења: 
 
 Место извршења магацин ЕД Југоисток. д.о.о., Ниш. 
  
 7. Паковање опрема и транспорт: 
 

Испоручилац треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које одреди 
Наручилац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до тренутка 
пријема опреме од стране Наручиоца. 

Сваки испоручени прекидач мора бити посебно упакован. Није дозвољено паковање делова 
за више прекидача у једном пакету. 

Опрема мора бити упакована и спремна за дуже складиштење. 

Сви погонски механизми морају бити предвиђени и упаковани тако да се може прикључити 
грејање без отварања погона прекидача и централног ормана. У ту сврху предвидети 
одговарајући кабл са утичницом. 

Потребно је испоручити довољну количину SF6 гаса за прво пуњење и евентуалну допуну 
гаса. 
 
 8. Обука за монтажу, испитивање и одржавање: 
 
Понуђач је обавезан да организује у центру за обуку произвођача (фабрици или институту 
при фабрици) прекидача теоријску и практичну обуку и добијање сертификата за особљe 
наручиоца за следеће  радове: 

• монтажу прекидача 
• испитивање прекидача пред прво стављање у погон 
• стављање у погон 
• одржавање прекидача 
• испитивање прекидача у погону 
• издавање уверења о стручној оспособљености за коришћење опреме и прибора 

за допуну  SF6 гаса   

      
Испоручилац је дужан да уз Понуду достави и план и програм обуке што ће бити предмет 
накнадног договора. 
 

Обука мора да се води на српском језику и мора бити завршена најмање недељу дана пре 
пријема опреме. Пријем прекидача не може бити обављен пре извршене обуке. 
 
Испоручилац се обавезује да у оквиру своје понуде предвиди трошковe обуке и испитивања 
док трошкови смештаја и превоза падају на терет наручиоца. 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и 
на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин како се попуњава oбразац Структуре понуђене цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 

1. Образац Структуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан елемент 
конкурсне документације, а који понуђач преузима са конкурсном документациjом. 
     2.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре понуђене  цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од _________ 

2013. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и датум које је понуђач 
уписао у обрасцу понуде.          

     6. У датој табели, у колони бр.5 - „ Јединична цена без ПДВ-а (динара)“  – уписати 
појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту робе (услуге) понаособ.
   

     7. У датој табели, у колони бр.6 - „Износ без ПДВ-а (динара), “  – уписати износ који 
одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - „Количина, Укупно 
“ и јединичних цена уписаних у колони бр.5  -„ Јединична цена без ПДВ-а (динара)“  
(колона 4 Х 5 ).   

     8. У реду „УКУПНО:“  – бројчано уписати износ који представља збир износа свих 
позиција из колоне бр.6 - „Износ без ПДВ-а“ . 

     9. У реду „ПДВ %“  – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу коју 
представља укупан износ из реда „УКУПНO - без ПДВ-а“ . 

    10. У реду „ЗА УПЛАТУ“  – уписати бројчани износ који представља збир износа из реда 
„УКУПНO - без ПДВ-а“  и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду „ПДВ %“.  

    11. У Обрасцу Структуре цене, испод дате Табеле, на "празној" линији после текста 
"Понуђена цена за уплату и словима''  - уписати словима износ који је уписан у 
Табели, у реду „ЗА УПЛАТУ“  

12. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама,  
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у 
конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом.  

 
 

----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 
 

Образац бр.6. 
ЈН бр.18/13 

 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: - 110 
kV прекидачи (31212000 - прекидачи снаге) - ЈН бр.18/13, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ______________ 2013. године, достављамо Вам 
 

 
СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

1 2 3 4 5 6 

Количина  
Јединична 
цена без   
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

Бр. 

 
Назив робе  

 

Јед.   
Мере 

Укупно (динара) (динара) 

1. 

  Прекидачи снаге називног 
напона 123 kV за трафо 
поља са типском носећом 
конструкцијом за 123 kV 
прекидач за трафо поље са 
техничким карактеристикама 
специфицираним у Табели 1 
Спецификације захтева 

комада 2   

      2. 

Прекидачи снаге називног 
напона 123 kV за 
далеководна поља и типска 
носећа конструкција за 123 kV 
прекидач за ДВ прекидач са 
техничким карактеристикама 
специфицираним у Табели 2 
Спецификације захтева  

 комада 2  
  

      3. 

Резервни делови, специјална 
опрема и алат за одржавање  
према Табели 3 
Спецификације захтева 

 комплет 1   

      4.    

Основна обука за процес 
редовног одржавања и 
сервисирања предметних 
прекидача  као и издавање 
уверења о стручној 
оспособљености за 
коришћење опреме и прибора 
за допуну   SF6 гаса 

     
запослени 4    

    УКУПНО без 
ПДВ-а   
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(Понуђена цена за уплату и словима: _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
 
 У цену су укалкулисани трошкови испоруке (транспорта) предметних добара,  а по 
клаузули  ''Ф-ко купац'', трошкови теоријскe и практичнe обукe за монтажу, испитивање и 
одржавање опреме за четворо запослених код купца и трошкови издавања сертификата 
након завршене обуке, као и свих осталих зависних трошкова (осигурања, царине и сл). 
 
 
 Плаћање и и извршење под условима из прихваћене понуде понуђача. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 
 
 
 

 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    ПДВ % 
   

    ЗА УПЛАТУ   
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.7. 
 

ЈН бр.18/13 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: - 110 
kV прекидачи (31212000 - прекидачи снаге) - ЈН бр.18/13,  достављамо Вам 
  

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном документациjом. 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима и цена 
се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и модела:''  у 
колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају када наручилац од 
понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то само ако су исти израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца, уколико наручилац од понуђача не 
захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а обезбеђења 
(нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева доставу средства 
обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у колони 
2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач имао 
приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих трошкова није било 
- не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано исказати трошкове (без ПДВ-а и 
са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео остале трошкове, уколико осталих 
трошкова није било -  не изјашњавати се на овим позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано уписати 
износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано уписати 
износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са ПДВ-ом“ . 
 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су напред 
наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
 
 



 73 од 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oбразац бр.8. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - 110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи 
снаге) - ЈН бр.18/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                              
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.9. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: -110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи 
снаге) - ЈН бр.18/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, ради отклањања грешака у гарантном року, као и да 
ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте 
менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 

                                                                                                         
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                             
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.10. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - 110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи 
снаге) - ЈН бр.18/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу 
предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате.  
 
 
 

                                                                                                         
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
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Образац бр.11. 

 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење јавне набавке добара: - 110 kV прекидачи (31212000- прекидачи снаге) - ЈН 
бр.18/13. 
 
  Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање - укупно 1 (једног) 
запосленог на неодређено или на одређено време (Уговор о раду на одређено време мора 
бити закључен најмање на период који одговара максимално понуђеном року за испоруку 
добара од 180 дана), дипломираног инжињера електроструке, и то: 
   

1. ___________________________________, 
 
 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у друге 

сврхе не може користити. 
 
                                                                                                              За понуђача,                                                                   
 

(м.п.)                     _________________________ 
                                                                                                                      (потпис)                                                                                                   

       
      _________________________ 

                    (читко навести име и презиме) 
  _________________________ 

             (навести функцију) 
 
 
 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр. 12. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 

Н И Ш 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким капацитетом за 
извршење јавне набавке набавка добара: - 110 kV прекидачи  - (ЈН бр.18/13). 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач располаже 
следећом техничком опремом и апаратуром, а која је неопходна за извршење предметне 
јавне набавке, и то: 
 

Ред. 
бр. 

Опис битне понуђачеве техничке 
опремљености и апаратуре 

Комада Назив произвођача и тип 

1. Теретно возило носивости мин. 
2,50 тоне 

1  

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у друге 

сврхе не може користити. 
 

НАПОМЕНА: Број позиција може се кориговати (повећати) према стварном стању код 
подносиоца - понуђача. 
 
                                                                                                                За понуђача,  
                                                                   

               (м.п.)                      _________________________ 
                                                                                                                       (потпис) 
 
                                                                                                      _________________________ 

              (читко навести име и презиме) 
 

    _________________________ 
            (навести функцију) 

 
 

У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.13. 
 
 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА 
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЈН бр.18/13) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке добара: -110 kV прекидачи (31212000 - прекидачи 
снаге) - ЈН бр.18/13. 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
 
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
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ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:     _________________________________             
 

Код банке:     _______________________________   
 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
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ПИБ број:     ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 81 од 87 

_______________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће 
вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова групе 
понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је 
одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача (конзорцијума), те да ће, у 
име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне 
документације, а који се односе на понуђача.                                                                 
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                          
      _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                           
         _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                           
         _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 13) подносити само у случају подношења 

заједничке  понуде.  
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Образац бр.14. 
Модел уговора 

 
У  Г  О  В  О  Р 

О  КУПО-ПРОДАЈИ 
(ЈН бр.18/13) 

 
 

 Закључен  у Нишу, између: 
 

 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" 
Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са ПИБ-ом 104196932, са 
мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа директор 
др Игор Новаковић, дипл.ел.инж., као купац, с једне стране и   

 
 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

 ул.______________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _______________________ 
 
код ___________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као продавац, с друге стране.  
  
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке добара која су предмет овог уговора. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је купопродаја добара: - 110kV прекидачи (31212000 - 
прекидачи снаге) - ЈН бр.18/13, а у свему према конкурсној документацији за предметну 
јавну набавку и прихваћеној понуди продавца, под бр._______________ од __________ 
2013. године, а која документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 
  
 
 

___________________________ 
(м.п.)                                             (потпис одг. лица понуђача) 
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КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА  
Чл.3. 

 
 Продавац продаје, а купац купује добра, која чине предмет овог уговора из претходног 
члана, према појединачним ценама из прихваћене понуде продавца, за укупну купопродајну 
цену од:   
 

- укупно __________________________динара, без обрачунатог ПДВ-а односно, 
 
- укупно__________________________динара, (и словима: _________________ 

 
______________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
 У цену су укалкулисани трошкови испоруке (транспорта) предметних добара,  а по 
клаузули  ''Ф-ко купац'', трошкови теоријскe и практичнe обукe за монтажу, испитивање и 
одржавање опреме за четворо запослених код купца и трошкови издавања сертификата 
након завршене обуке, као и свих осталих зависних трошкова (осигурања, царине и сл). 

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.4. 
 

Купац се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене понуде 
продавца.                               
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Чл 5. 
 

 Продавац се обавезује, да робу која је предмет овог уговора испоручи у року из 
прихваћене понуде продавца. 
 Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог уговора.  
 
 

Чл.6. 
 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се најмање за 

време трајања више силе.                                                                                                                
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које извршилац 
посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје обавезе по овом 
уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Чл.7. 

 
 Продавац се обавезује да прекидаче који су предмет овог уговора испоручи 
(транспортује) по клаузули ''Ф-ко купац''.  
 

                                                                                         ____________________________ 
(м.п.)                                             (потпис одг. лица понуђача) 
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ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.8. 
 Обавезе продавца су: 

-  да испоручи робу са пратећом опремом, деловима и алатом која је предмет овог 
уговора са квалитетом и карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за 
предметну јавну набавку и понуђеним у понуди продавца,       
 

                                                                
         
-   да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном функционалном 

стању, у свему према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди 
продавца, 

-    да купцу достави валидну и потпуну техничку документацију и упутство за рад са   
испорученом робом (опремом), као и све потребне атесте, 

- да изврши теоријску и практичну обуку за монтажу, испитивање и одржавање 
опреме, и да по извршеној обуци изда сертификатe о стручној оспособљености за 
четворо запослених код купца, -    

-     да достави купцу уредан списак овлашћених сервисера за понуђене прекидаче, 
-    као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
 
 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
Чл.9. 

 Обавезе купца су: 
                   -     да прими робу која је предмет овог уговора, са претећом опремом,  

- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором,  

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.                
                                                                                     

 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.10. 
 
 Уговорне стране ће записничким путем извршити примопредају добара, која су 
предмет овог уговора, а којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем 
добара која су предмет овог уговора. 

Записник из претходног става потписују обе уговорне стране.     
          
                                                              

ГАРАНЦИЈА 
Чл.11. 

 
 Продавац гарантује купцу за испоручену робу као и за њену функционалност. 
 Гарантни рок за робу која је предмет овог уговора је из прихваћене понуде продавца. 
 Продавац се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке испоручене робе 
која је предмет овог уговора без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
пријављивања недостатка.  
 
 
 
                                                                                                                                                                _____________________________________ 
                                                                                                                        (м.п.)                                             (потпис одг. лица понуђача) 
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ПОСТГАРАНЦИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ 
                                                                          Чл.12. 
 Продавац се обавезује да, у периоду из прихваћене понуде продавца  од дана истека 
гарантног рока, одржава функционалну исправност испоручене робе која чини предмет овог 
уговора, обезбеђује потребне резервне делове зе испоручену робу и сву пратећу опрему, 
као и потребан сервис. 
 Продавац се обавезује да изврши испоруку потребних резервних делова у року од 15 
дана од дана пријема поруџбенице. 
 Продавац се обавезује да се одазове захтеву и приступи извршењу услуге 
сервисирања у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева.                                                                                            

За испоручене резервне делове и извршене услуге, односно сервиса по истеку 
гарантног периода, продавац има право на купо-продајну цену, односно накнаду за 
извршене услуге према својим комерцијалним условима. 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Чл.13. 
  
          Приликом закључења овог уговора, продавац предаје купцу бланко сопствену (соло) 
меницу, без протеста, прописно потписану и оверену, као и овлашћење купцу за 
попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, за 
добро извршење посла, која ће се продавцу вратити по потписивању Записника о 
примопредаји предметних добара – без примедби.                                                                                             

Приликом закључења овог уговора, поред менице из претходног става, продавац 
предаје купцу и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану и 
оверену, као и овлашћење купцу за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној 
банци у циљу њене реализације, за отклањање грешака у гарантном року, а која ће се 
продавцу вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног рока.  
 Приликом закључења овог уговора, поред меницa из претходнoг става, продавац се 
обавезује да купцу преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и 
потписану, као и овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној 
банци у циљу њене реализације, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно 
обезбеђење испуњења уговорених обавеза, а која ће се продавцу вратити по потписивању 
Записника о примопредаји предметних добара.  

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.14. 
 

 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не испоручи робу 
која је предмет овог уговора у уговореном року за испоруку предметне робе, исту може  
испоручити  у даљем  року од 10 дана,  у ком случају  купац има  право на  уговорну казну 
због неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 1% од  уговорене  цене (са 
обрачунатим ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне 
уговорене цене (са обрачунатим ПДВ-ом), активирањем сопствене (соло) менице продавца. 
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да продавца обавести да, 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене купца.  
                                                                                                        __________________________ 
                                                                               (м.п.)                                             (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.15. 
 
 Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на 
начин и року из члана 11. ст.3, купац има право на уговорну казну у висини од 1% од укупне 
уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене 
цене, активирањем сопствене (соло) менице продавца, као средства за обезбеђење овог 
уговора за отклањање грешака у гарантном року, а у сваком случају има право на накнаду 
материјалне штете.                                                                                   
           Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести продавца да 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене купца.           
                                                                            

 
                                                            Чл. 16. 

 
 Уколико се продавац налази на списку негативних референци Управе за јавне 
набавке, за предмет набавке који није истоврсан предмету набавке из чл. 2. овог  уговора и 
уколико после истека даљег рока из чл. 14. овог уговора продавац не испоруч добра која 
чине предмет овог уговора,  исту  може  извршити  у  даљем  року од 3 дана, у ком случају 
купац има право на уговорну казну због неблаговременог извршења овог уговора, у висини 
од 5% од понуђене - уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у 
висини од 15% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а), активирањем сопствене (соло) 
менице продавца за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза. 
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да продавца обавести да, 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене наручиоца.  
 

 
 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
Чл.17. 

 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно обостраног 
потписивања. 
 
                                                                                                                                                                                          
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.18. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава 
обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед 
чега сматра овај уговор раскинутим.  

                                                                            
 
 
                                                                                                        __________________________ 
                                                                                (м.п.)                                             (потпис одг. лица понуђача) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл.19. 

 
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе 
ЗОО.                                                                                                      
 
 

Чл.20. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
                                                                   

 
 Чл.21. 

 
 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по три  примерка 
налазе код сваке од уговорних страна. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 

 
                   За продавца,                                                                       За купца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                               Д И Р Е К Т О Р, 
 
 
_______________________________                            _______________________________                                                                                                 

др. Игор Новаковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


