
  

 

 

 

 
                                                                                             Oгранак ЕД. Врање; 17500 Врање, Ж.Ј.Шпанца бр. 21 

                                                                                                                      Тел 017 / 421-167 и факс 017 /  421-167 

 

Број:10125/6 
Датум: 26.03.2014. година 
 
                                  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

В-ЈНОП бр.39/13 
 

 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

- набавка радова:  адаптација - пренамена старе трафостанице 
у просторије за смештај радника у отвореном поступку, 

В-ЈНОП бр.39/13 
 
 
 

ознака предмета набавке из општег речника набавки:  
-45453100- (радови на реновирању ) 

 
 
 

Рок за подношење понуда: закључно са  29.04.2014. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 29.04.2014. године, у 12,15 часова. 
 

 
 
 
 
 

Врање, 
Март , 2014. године 

 
 
 
 
 

 
Број регистрације: 6162759096 

ПИБ: 104196932 

Рачун: 205-12852-41 Комерцијална банка 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ 

17500 Врање, Жикице ЈовановићаШпанца бр.21 

Тел.: 017/421-318; Факс: 017/424-986; www.jugoistok.com 
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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. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис.... 
6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
7. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
8. Образац понуде, 
9. Образац бр.1. –  Изјава о независној понуди,  
10. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
11. Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл., 75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама 
12. Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својини, сходно чл., 75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
13.  Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5 – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16.  Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора за 

добро извршење посла, 
17. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора за 

отклањање грешака у гарантном року, 
18. Образац бр.9. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу  обавезују  на извршење јавне набавке, 
19. Образац бр.10. - 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. 

20. Образац бр.10.А Прилог о безбедности и здрављу на раду, потписан и оверен, с 
тим што се мора парафирати и оверити и свака страница прилога о безбедности и 
здравља на раду  

21. Образац бр.11. - Референтна листа извршених радова 
22. Образац бр.12. - Потврда инвеститора - наручиоца 
23. Образац бр.13 - Изјава понуђача о довољном техничком капацитету 
24. Образац бр. 14 - Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету 
 

 
 

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

 
 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
 
Назив наручиоца: Прривредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 

„Југоисток“ д.о.о. огранак „ Електродистрибуција Врање“ Врање. 
 
Адреса наручиоца: Жикице Јовановића Шпанца бр. 21, 17500 Врање, 
 
Интернет страница наручиоца: www. jugoistok.com 
 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима, којима се уређују јавне набавке. 

  
 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 Предмет јавне набавке је набавка радова: адаптација - пренамена старе 
трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном поступку,В-ЈНОП 
бр.39/13 
ознака предмета набавке из општег речника набавки:  -45453100-(радови на реновирању) 
 

4. ЦИЉ ПОСТУПКА 
 
Поступак предметне јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о 

јавној набавци. 
 
5. КОНТАКТ 
 

Контакт: Контакт особа је Дејана Стошић,  број телефона 017/421-318 лок.242, факс  
017/424-986, e -mail:dejana.stosic@jugoistok.com 

 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 
 

 
Предмет јавне набавке  је набавка радова: адаптација - пренамена старе трафостанице у 
просторије за смештај радника у отвореном поступку,В-ЈНОП бр.39/13 
 
 

III.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
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1.  Предмет јавне набавке:   
 
   Набавка радова: адаптација - пренамена старе трафостанице у просторије за смештај 
радника у отвореном поступку, В-ЈНОП бр.39/13 
 
  2.  Захтеване техничке карактеристике: 
 
Спецификација радова  - изградња трасе за кабловски вод 10 kV "Газда Младен - 
АТД"  
    

 
ПРЕДМЕР  

ГРАЂЕВИНСКИХ  и ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

    

 Објекат: ЕПС Прешево ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, П+1                                                                                                                                          
Локација: к.п. 2021 К.О. Прешево                                                                                                                                                                  

Инвеститор: ПД Југоисток д.о.о. ЕД Врање 

 

 

    
    

А Припремни, претходни и радови на рушењу   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Рушење темеља и канала од бетона како би се 
израдили новопројектовани темељи. Рушење 
бетонског темеља извести ручним и машинским 
путем. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску депонију. Обрачун према м3 
шута - извршене позиције. 44,36 м3 

2 

Обележавање и размеравање објекта са израдом 
наносне скеле и осигурање чврстих тачака габарита 
према ситуацији и урбанистичким условима са 
одређеним просторним и висинским репером. 
Обрачун по м2 бруто површине приземља. 161,28 м2 

    
    

Б Земљани радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Ископ земље треће категорије машинским путем, у 
широком захвату, уз одлагање земље уз ископ за 
касније насипање. Обрачун и плаћање по м3 земље 
у збијеном стању. 45,00 m3 

2 

Дорада ископа земље треће категорије ручним  
путем, дубине до 3м за темељне траке објекта, уз 
одлагање земље уз ископ за касније насипање. 
Обрачун и плаћање по м3 земље у збијеном стању. 5,64 m3 
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3 

Набавка, транспорт, истовар, планирање и збијање 
тампон слоја шљунка испод темељних трака и подне 
плоче објекта и тротоара, са збијањем до 
пројектоване збијености, у коначној дебљини слоја 
д=10цм. Збијање извршити машинским путем. 
Обрачун и плаћање по м3 у збијеном стању. 20,00 m3 

4 

Насипање, претходно одложене земље уз ископ, око 
темеља објеката и темељних серклажа, у слојевима 
од по 15цм, са машинским збијањем сваког слоја до 
потпуне збијености. 
Обрачун и плаћање по м3 у збијеном стању. 30,00 m3 

5 

Утовар, одвоз и истовар вишка земља из ископа на 
депонију удаљену до 5км, коју за те намене одреди 
инвеститор.  
Обрачун и плаћање по м3 земље у збијеном стању. 20,64 m3 

6 

Машинско збијање земље и шљунка око и у објекту, 
на делу предвиђеном за израду тротоара од камена 
облутка. Збијање извршити до потпуне збијености. 
Обрачун и плаћање по м2 површине терена. 220,00 m2 

Сви земљани радови морају се извести према датим висинским котама. При копању за 
темеље потребно је обезбедити ископ. Ископану земљу употребити за насип око темеља, 
а вишак земље разастрти око објекта или одвести ван градилишта. Набијање земље 
мора бити до потпуне збијености. Набијање шљунка и песка мора бити до захтеване 
збијености за подлоге темеља и подова. Обрачун земље у ископима рачуна се по м3 у 
самониклом стању, а према димензијама у пројекту. 

    
    

В Бетонски радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Бетонирање подлоге темељних трака, греда, 
серклажа и стопа мршавим бетоном д=5цм. У цену 
урачунати све пратеше радове. Цена по м3 
уграђеног бетона. 2,00 m3 

2 

Израда армирано бетонских темеља марке МБ 20. 
Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену улазе и оплата и 
арматура. Цена све укупно по м3. 18,00 m3 

3 

Израда армирано бетонских темељних зидова 
дебљине 16-20цм МБ 30. Израдити оплату 
темељних зидова и армирати по пројекту, детаљима 
и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати 
по прописима. У цену улазе и оплата и арматура. 
Обрачун по м3 бетона. 2,00 m3 
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4 

Израда армирано бетонских стубова 25/25цм, марке 
МБ 30. Израдити оплату и стубове армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, подупирачи, арматура и помошна скела. 
Обрачун по м3 стубова. 5,12 m3 

5 

Бетонирање а.б. подне плоче у приземљу објекта, 
д=10цм, бетоном марке МБ30. У цену урачунати све 
пратеће радове као и израду  оплате. 11,50 m3 

6 

Израда и бетонирање а.б. греда објекта разних 
димензија, бетоном марке МБ30, у потребној обичној 
оплати. Греде димензија б/х=20/40, б/х=25/40 и 
б/х=20/20. Обрачун и плаћање по м3 извршене 
позиције. 9,00 m3 

7 

Израда армирано бетонских упуштених плоча марке 
МБ30. Израдити оплату са подупирачима и плоче 
армирати по пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. 
У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и 
помошна скела. Обрачун по м3 изливене плоче. 0,00 m3 

8 

Израда полумонтажне таванице, типа Ферт, 
дебљине 14+6цм. Ослонце ребара изравнати 
цементним малтером. Свако ребро мора бити 
наслоњено минимум 5цм на ослонац и арматура 
препуштена још 10цм. Поставити ребро за 
укрућење, за распоне веће од 3м. Плочу и ребро 
армирати по пројекту и детаљима. Пре бетонирања 
извршити прање ослонца. Бетонирати бетоном 
марке МБ 30. У цену улазе и фетне-носачи са 
подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 
дана. Обрачун и плаћање по м2 извршене позиције. 100,00 m2 

9 

Израда армирано бетонских подеста, косих плоча и 
степеника степеништа марке МБ 30. Израдити 
оплату косих плоча и степеника и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, подупирачи, арматура и помошна скела. 
Обрачун по м3 бетона. 5,00 m3 

10 

Израда подлоге од лако армираног бетона, дебљине 
према пројекту, 4-6 цм, марке МБ 20. Подлогу 
армирати мрежастом арматуром, по статичком 
прорачуну и бетонирати. Горњу површину бетонске 
подлоге изравнати, а бетон неговати. У цену улази и 
арматура. Обрачун по м2 подлоге. 140,00 m2 
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11 

Ископ, пошљунчавање, набавка и постављање 
белих бетонских положених ивичњака, пресека 
18х12х цм. Ивичњаке поставити у слоју цементног 
малтера размере 1:2. Спојнице фуговати и благо 
увуши у односу на ивичњак. Обрачун по м1 
ивичњака. 67,00 m1 

12 

Израда и уређење белим каменом гранулације 60-
100мм стазе тротоара око објекта у дебљини од 
д=20цм. У цену урачунати уградњу Обрачун и 
плаћање по м3 декоративно израђеног 
тротоара/стазе. 10,00 m3 

    
    

Г Армирачки радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Набавка, припрема и уградња арматуре типа 
ГА240/360, у свему према пројекту. 
 Обрачун и плаћање по кг уграђене арматуре. 800,00 кг 

2 

Набавка, припрема и уградња арматуре РА400/500, 
у свему према пројекту. 
Обрачун и плаћање по кг уграђене арматуре. 4.000,00 кг 

3 

Набавка, припрема и уградња арматуре МА500/600, 
у свему према пројекту.  
Обрачун и плаћање по кг уграђене арматуре. 900,00 кг 

    
    

Д Зидарски радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Зидање, израда преградних зидова дебљине 12 цм 
гас бетонским блоковима у цементном малтеру 
размере 1:2:6, или лепљењем лепком по упутству 
произвођача. У цену улази и помошна скела. 
Обрачун по м2 зида. 60,00 м2 

2 

Зидање, израда преградних зидова дебљине 20 цм 
гас бетонским блоковима у цементном малтеру 
размере 1:2:6, или лепљењем лепком по упутству 
произвођача. У цену улази и помошна скела. 
Обрачун по м2 зида. 7,00 м2 

3 

Зидање, дозидавање, затварање отвора и крпљење  
постојеших зидова гас бетонским блоковима 
дебљине 25 цм у цементном малтеру размере 1:2:6, 
или лепљењем лепком по упутству произвођача. У 
цену улази и помошна скела. Обрачун по м2 зида. 63,00 м2 
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5 

Малтерисање зидова и стубова продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања површине 
очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, 
грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 
до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. 
Малтер стално мешати да се кречно млеко не 
издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и 
нарезати ради бољег прихватања другог слоја. 
Други слој справити са ситним и чистим песком, без 
примеса муља и органских материја. Пердашити уз 
квашење и глачање пердашењем. Омалтерисане 
површине морају бити равне, без прелома и таласа, 
а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође 
до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 
малтерисане површине. 840,00 м2 

6 

Малтерисање плафона продужним малтером у два 
слоја, заједно са малтерисањем припадајуших 
греда. Пре малтерисања површине очистити и 
испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, 
радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм 
од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер 
стално мешати да се кречно млеко не издвоји. 
Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати 
ради бољег прихватања другог слоја. Други слој 
справити са ситним и чистим песком, без примеса 
муља и органских материја. Пердашити уз квашење 
и глачање пердашењем. Омалтерисане површине 
морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог 
сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 
малтерисане површине. 100,00 м2 

    
    

Ђ Столарски и браварски радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 Браварија / / 

Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора према приложеним 
димензијама. Прозоре  израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним 
системом профила и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима. Прозоре 
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и тон 
елоксираног алуминијума, по избору пројектанта. Прозорске капке извести са покретним 
ребрима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом. У цену улазе и застакљивање, капци. Обрачун по комаду прозора. 

  Прозори: / / 

  60х60 4,00 ком 

  110х110 0,00 ком 

  200х100 8,00 ком 

  100х60 4,00 ком 

  120х260 1,00 ком 

  180х270 1,00 ком 

  210х260 2,00 ком 

  180х140 1,00 ком 
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  Излог/Врата: / / 

  улазна двокрилна са надсветлом и бочним 
светларником 400х305 2,00 ком 

Врата израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, 
термо прекидом и системом дуплог заптивања ЕПДМ гумом Поставити оков од 
елоксираног алуминијума, браву и три шарке по крилу, по избору пројектанта. Еслингер 
ролетне извести од алуминијума и са комарницима. 

  улазна једнокрилна алу врата 100х210 2,00 ком 

  

2 Столарија     

  Унутрашња дрвена столарија     

Израда и постављање улазних једнокрилних, двокрилних и лептир обострано 
шперованих врата са и без надсветла. Довратник израдити од првокласне и суве 
храстовине, а рамовску конструкцију крила са сашем обострано обложити шпер плочом 
дебљине 4 мм, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног 
алуминијума, браву укопавајушу са цилиндром и три кључа, две усадне шарке по крилу, 
по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и лакирати 
2х. Надсветло застаклити провидним безбојним стаклом дебљине 4мм. На поду 
поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. У свемиу према шеми столарије и 
браварије. 

  80х206 4 ком 

  140х260 2 ком 

  100х210 1 ком 

    
    

Ж Тесарски радови   

рб ВРСТА РАДОВА јед. мере количина 

1 

Израда дрвене кровне конструкције од резане јелове 
грађе 2 класе, у свему према статичком прорачуну и 
пројектним цртежима. четвороводни кров подашчати 
и летвисати. На местима ослонаца дрвених греда 
поставити слој крабероида и греде анкеровати. 
Урадити све прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах гвожђа, завртњева, 
котви, кламфи и сл. 
Обрачун и плаћање по м2 хоризонталне пројекције 
крова. 125,00 м2 

    
    

З Кровопокривачки радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Покривање крова тр поцинкованим бојеним лимом, у 
свему према детаљима прописаним за ову врсту 
радова. У цену улазе и постављање оргиналних 
слемена и грбина од лима у продужном малтеру. 
Обрачун и плаћање по м2 постављене површине. 125,00 м2 

    
    

И Лимарски радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
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1 

Израда и монтажа хоризонталног олука димензија 
б/х=150/150мм, развијене ширине Рш900мм од 
челичног поцинкованог пластифицираног лима, 
д=0.6мм.  
Обрачун и плаћање по м. 42,00 м1 

2 

Израда и монтажа хоризонталног олука димензија 
б/х=300/150мм, развијене ширине Рш1100мм од 
челичног поцинкованог пластифицираног лима, 
д=0.6мм.  
Обрачун и плаћање по м. 14,00 м1 

3 

Израда и монтажа вертикалног олука са сабирником 
кружног пресека радијуса 125мм израђеног од 
челичног пластифицираног лима д=0.6мм. Обрачун 
и плаћање по м. 34,00 м1 

4 

Опшивање кровних ивица, забата, ветерлајсни, 
поцинкованим бојеним лимом, развијене ширине 
(РШ) 90 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по 
пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун 
по м2 кровне ивице. 85,00 м2 

    
    

Ј Керамичарски радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Постављање зидних керамичких плочица, димензија 
33х40 цм, у цементном малтеру. Подлогу испрскати 
цементним млеком. Плочице 1 класе, домаше 
производње, поставити у слогу фуга на фугу. По 
потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене 
површине морају бити равне и вертикалне. 
Постављене плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица. 16,00 м2 

2 

Постављање подних керамичких плочица, димензија 
33х33 цм, у цементном малтеру. Подлогу испрскати 
цементним млеком. Плочице 1 класе, домаше 
производње, поставити у слогу фуга на фугу. По 
потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене 
површине морају бити равне и вертикалне. 
Постављене плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица. 8,00 м2 
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3 

Постављање сокле од подних керамичких плочица, 
димензија 33х11 цм, у цементном малтеру. Подлогу 
испрскати цементним млеком. Плочице 1 класе, 
домаше производње, поставити у слогу фуга на 
фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити равне и 
вертикалне. Постављене плочице фуговати и 
очистити пиљевином. У цену улази и набавка 
плочица. Обрачун по м1 плочица. 2,50 м1 

3 

Постављање подова од гранитне керамике  на 
подестима, степеништу, улазу, димензија 20х20цм, у 
цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним 
млеком. Плочице 1 класе, домаше производње, 
поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. Обложене површине 
морају бити равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену 
улази и набавка плочица. Обрачун по м2 плочица. 105,00 м2 

3 

Постављање сокле од гранитно-керамичких 
плочица, димензија 20х10 цм, у цементном малтеру. 
Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице 1 
класе, домаше производње, поставити у слогу фуга 
на фугу. По потреби ивице плочица ручно 
добрусити. Обложене површине морају бити равне и 
вертикалне. Постављене плочице фуговати и 
очистити пиљевином. У цену улази и набавка 
плочица. Обрачун по м1 плочица. 60,00 м1 

    
    
    

К Изолатерски радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације 
пода приземља и темељних зидова, "кондором 4". 
Пре израде хидроизолације површине очистити од 
нечистоћа и прашине и премазати једним хладним 
слојем "битулита" и једним врућим слојем 
"битумена". У цену урачунати и уградњу заштите 
хидроизолације која се састоји од једног слоја ПВЦ 
фолије, тефонда. 
Обрачун и плаћање по м2 финалне развијене 
површине без преклопа. 126,00 м2 
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2 

Израда хоризонталне хидроизолације подова 
купатила и кухиње спрата "кондором 4", као и 
подвлачење истог испод фасадних зидова у 
приземљу и уз зид у висини од 15цм на терасама и у 
свим тоалетима. Пре израде хидроизолације 
површине очистити од нечистоћа и прашине и 
премазати једним хладним слојем "битулита" и 
једним врућим слојем "битумена". 
Обрачун и плаћање по м2 финалне развијене 
површине без преклопа. 12,00 м2 

3 

Уградња тврдо пресованог стиропора дебљине 
д=1цм у подовима санитарних просторија спрата. У 
цену урачунати уградњу ПВЦ фолије, један слој, уз 
преклапање ПВЦ фолије за 10цм. 
Обрачун и плаћање по м2 финално уграђене 
површине стиропора. 11,00 м2 

4 

Уградња тврдо пресованог стиропора дебљине 
д=2цм у подовима спрата. У цену урачунати уградњу 
ПВЦ фолије, један слој, уз преклапање ПВЦ фолије 
за 10цм. 
Обрачун и плаћање по м2 финално уграђене 
површине стиропора. 0,00 м2 

5 

Уградња тврдо пресованог стиропора дебљине 
д=5цм у поду приземља. У цену урачунати уградњу 
ПВЦ фолије, један слој, уз преклапање ПВЦ фолије 
за 10цм. 
Обрачун и плаћање по м2 финално уграђене 
површине стиропора. 130,00 м2 

6 

Уградња тврдо пресоване камене вуне дебљине 
д=10цм у крову на делу објекта без ти плоче. У цену 
урачунати уградњу ПВЦ фолије, један слој, уз 
преклапање ПВЦ фолије за 10цм.Обрачун и 
плаћање по м2 финално уграђене површине 
стиропора. 130,00 м2 

  

Израда хидроизолације дашчаног пода крова 
(слепог пода) битуменизираном ал фолијом. Пре 
израде хидроизолације површине очистити од 
нечистоћа и неравнина, фолију преклапати за по 
15цм. 
Обрачун и плаћање по м2 финалне развијене 
површине без преклопа. 130,00 м2 

7 

Израда слојева за пад цементним малтером и 
хидроизолације пре постављања хоризонталних 
лежеших олука битулитом и битуменом. Пре израде 
хидроизолације површине очистити од нечистоћа и 
неравнина, фолију преклапати за по 15цм. 
Обрачун и плаћање по м2 финалне развијене 
површине без преклопа. 60,00 м2 
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М Молерофарбарски радови   

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 

1 

Бојење унутрашњих зидова и плафона 
полудисперзијом у две руке до једноличности тона. 
Обрачун и плаћање по м2 обојене развијене 
површине зидова, плафона, стубова и греда. У цену 
урачунати и глетовање истих површина до потпуног 
изравнања и израду и коришћење лаке покретне 
скеле. 560,00 м2 

2 

Обрада фасаде пластичним малтером (Бавалит) 
ваљањем. Врста и боје по избору пројектанта. 
Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу 
очистити и импрегнирати изолационом масом, ради 
боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, 
а ако подлога јако упија премазати два пута. На 
осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро 
измешан да се добије једнолична и конзистентна 
маса. Пластични малтер нанети глетелицом и 
структуру извуши ваљком. Дебљина нанетог слоја 
мора бити једнака дебљини, односно величини зрна 
у пластичном малтеру. Отворе и друго заштитити 
ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори не 
одбијају од површине фасаде. Обрачун по м2 
ортогоналне површине фасаде. 450,00 м2 

 
    

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАђЕВИНСКИХ И ГРАђЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

рб ВРСТА РАДОВА Износ без ПДВ-а 

А Припремни радови   

Б Земљани радови   

В Бетонски радови   

Г Армирачки радови   

Д Зидарски радови   

Ђ Столарски радови   

Ж Тесарски радови   

З Кровопокривачки радови   

И Лимарски радови   

Ј Керамичарски радови   

К Изолатерски радови   

М Молерофарбарски радови   

 
 2.1. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 
 

         - Гарантни рок радова је минимум 24 месеца. 
 
        -  Рок  извођења радова је до 90 дана од дана увођења у посао. 
 
        - Место извођења радова:  Прешево  
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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: 

 
IV. 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 додтани 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.  
 

- 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:  
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- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

- 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: 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. 

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. 
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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 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. 
 

 Као доказ да  понуђачи испуњавају обавезне услове,   могу  приложити 
решење којим потврђују  да су уписани у Регистар понуђача Агенције за привредне 
регистре.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страници надлежних органа. Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и 
интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни. 

 
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. 2).Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом. 
 
Неопходним финансијским капацитетом сматра се: 

- Ако је понуђач у претходној пословној години, односно у 2013. години, остварио 
пословни приход у вредности од најмање 20.000.000,00 динара. 

 
Доказ: 
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Као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, дужан је 
да достави биланс стања и биланс успеха за 2013. Годину.  

 
НАПОМЕНА: Понуде понуђача, који у предходној тј. у 2013. години, остварио 

пословни приход у износу мањем од 20.000.000,00 динара, сматраће се да не 
располажу довољним финансијским капацитетом за предметну јавну набавку и као 
такве биће одбијене због битних недостатака. 

 
3).Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом. 
 

 Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач у последње три 
пословне године, односно у периоду 2011, 2012. и 2013. године, изводио грађевинске 
радове, а који су предмет ове јавне набавке у износу већем од 5.000.000,00 по години, 
односно укупно 15.000.000,00 за све три пословне године. 

 
  НАПОМЕНА:  

Понуде понуђача који у периоду од претходне три пословне године (2011, 
2012. и 2013) нису изводили грађевинске радове, који су предмет ове јавне набавке, 
у износу од најмање 5.000.000,00 динара по години, односно од најмање 
15.000.000,00 динара за укупан период од три пословне године - сматраће се да не 
располаже неопходним пословним капацитетом за извршење ове јавне набавке и 
понуда таквог понуђача биће одбијена као неисправна . 

 
Доказ: 

 
Потврде купаца, Референц листа на обрасцу наручиоца. 
 
4).Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. 
 
Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач, на дан подношења 

понуде, има у власништву или по било ком правном основу има право коришћења: 
 
- 1 (једно) теретно возило за превоз материјала - мин. 3 тоне 
 
Доказ: 

 Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, дужан је  
 да, уз понуду, достави: 
 -  Изјаву o довољном техничком капацитету (на обрасцу  бр.13) 

-  фотокопије важеће саобраћајне дозволе и 
     - листинг основних средстава (или пописна листа или било који други доказ о 

власништву односно праву коришћења). 
 

 
5).Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом. 

 
        Довољним кадровским капацитетом сматра се ако понуђач има: 
 
         - минимум 1 дипл. грађ.инж. са  важећом лиценцом  бр. 410 одговорног извођача 
радова 
 
          - најмање 5 (пет)  грађевинских радника са најмање III степеном стручне спреме 
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  Сва запослена лица могу бити запослена по било ком основу (могу бити запослена 
на одређено или неодређено време или радно ангажована). 

 
 Доказ: 

 
 Kао доказ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је да, 

уз понуду, достави: 
 
 -  Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца - 

образац бр.14) и 
           -  Фотокопије неког од образаца М ( М3,МА,,М3А, М-1К) за  све запослене и  

-  Фотокопију лиценце (грађ. инж.). 
 

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. 
   
 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.  
  
 - 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. 
 
 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.  

 
 

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 
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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 у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени 
подаци (подаци о исуњености основних услова јавно доступни) и само у том случају није 
у обавези да доставља доказе о испуњености основних услова. 
 НАПОМЕНА: Уколико понуђач наведе интернет страницу на којој су доступни 
сви тражени подаци, а не достави захтеване доказе, понуда ће се сматрати 
прихватљивом, у противном, сматраће се да понуда садржи битне недостатке, те 
ће бити одбијена као неприхватљива. 
  

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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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 

 
V. 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. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду поднесе група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, 17500 
Врање,  ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21, са назнаком  НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: адаптација - пренамена старе трафостанице у 
просторије за смештај радника у отвореном поступку,В-ЈНОП бр.39/13 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена код наручиоца до 
29.04.2014. године до 12,00 часова. 

Понуда која пристигне код наручиоца после наведеног рока (датума и часа) 
односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и 
иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 

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 предвиђена. 

НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкретној 
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. 

 
2.2. У обрасцу понуде, под тачком „I Општи подаци о понуђачу“, на предвиђеним 

местима, уписати све тражене податке. 



 21 од 75 

Уколико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не  попуњавати ништа на предвиђеном месту под овом тачком. 

 
2.3. У обрасцу понуде, под тачком тачком „II Понуду дајемо“- обавезно се 

изјаснити заокруживањем 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. 

2.4. 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. 

2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да  у обрасцу 
понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач 
поверити подизвођачу:'' – дужан је да на предвиђеном месту упише проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,( који не може бити већи од 50%),  
уколико ангажује подизвођача.  

Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом тачком. 

2.6.У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту упише део предмата 
набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује подизвођача.  

2.7. 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. 

2.8. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- „Услови“  – понуђач је дужан да се изјасни 
на свим предвиђеним местима "Збир јединичних цена (без обрачунатог ПДВ-а), на начин 
како је то наручилац даље у наставку текста овог упутства прописао: 

2.8.1. У обрасцу понуде, ''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. 

2.8.2. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1, алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – 
(20%) уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 

2.8.3.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. 

2.8.4. 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. 

2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Услови плаћања“ – не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата навод по 
истој тачки. 

2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 3. – „Гарантни рок“ – уписати 
понуђени број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је понуђач дужан да 
обезбеди је 24 месеци од дана потписивања Привремених ситуација. 
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 2.8.7. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачка 4. -"Рок извођења радова" уписати 
број дана од увођења у посао.  
      2.8.7. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 4. и 5. 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. - 4. - „Рок важење понуде“ и уписати краћи или дужи рок; 
или под тачком VII. - 5. - „Место извођења радова“  преправити место извођења радова 
и сл.). 

     У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве. 

2.9. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
2.10. 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. –  Изјава понуђача  о независној понуди, 
2). Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
3). Образац бр.3. – Изјава о поштовању обавеза, сходно чл. 75.2. Закона о 

јавним набавкама, 
4). Образац бр.4. – Изјава интелектуалној својини, сходно чл. 75.2. Закона о 
јавним набавкама, 
5) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, 
6) Образац бр. 5. - Структура понуђене цене, 
7) Образац бр. 6. – Образац трошкова припреме понуде, 
8) Образац бр. 7.- Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења  за 

добро извршење посла, 
9). Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења  за  

отклањања грешака у гарантном року, 
    10). Образац бр.9. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
     11) Образац бр. 10.- 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. 

           12) Образац бр.10.А Прилог о безбедности и здрављу на раду, потписан и  
             оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и свака страница прилога   
    о безбедности и здравља на раду  

     12) Образац бр.11. - Референтна листа извршених радова 
     13) Образац бр.12. - Потврда инвеститора - наручиоца 
     14) Образац бр.13 - Изјава понуђача о довољном техничком капацитету 
     15) Образац бр. 14 - Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету 
 
 
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. 
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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. 

 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 

накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПД „ЈУГОИСТОК“ 

д.о.о. Ниш, огранак  Врање, 17500 Врање,  ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21, 
17500 ВРАЊЕ са назнаком:  
    -   Измена понуде за јавну набавку радова: адаптација - пренамена старе 
трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном поступку,В-ЈНОП 
бр.39/13– НЕ ОТВАРАТИ. 
   - Опозив понуде за јавну набавку радова: адаптација - пренамена старе 
трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном поступку,В-ЈНОП 
бр.39/13 – НЕ ОТВАРАТИ. 
 Измена  и допуна понуде за јавну набавку радова: адаптација - пренамена старе 
трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном поступку,В-ЈНОП 
бр.39/13  – НЕ ОТВАРАТИ. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју 
понуду. 

 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
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. 

Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача) као 
саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 9), 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 наведенио споразум, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорених обавеза без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености услова. 

 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (група понуђача) као 

саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе и споразум (Образац бр. 9), 
којим се понуђачи из групе међусобно обавезују и према наручиоцу на извршење 
јавне набавке. 

 
НАПОМЕНА: Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе 

наведени споразум, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име , за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набвци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Плаћање је у року од 45 (четрдесетпет) дана, од дана достављања фактуре 

код наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словима, са и без пореза на 

додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
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предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир на без пореза на 
додату вредност. 

Понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима (основна цена 
услуга, превоз запослених – долазак на рад, одлазак са рада, исхрана у току рада, 
годишњи одмор, ноћни рад, евентуални прековремени рад и свим припадајућим 
накнадама зараде у складу са Законом о раду, као и свим трошковима који су 
укалкулисани у понуђену цену у складу са обрасцем Структуре цена. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати у 

складу са чл. 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА  ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА  ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу 

1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, која мора да буде евидентирана (регистрована) у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити 
достављено и менично овлашћење – писмо, за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате. 

Уз предметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу – 
писму.  

Рок важења менице за добро извршење посла мора бити најмање 30 дана од дана 
истека трајања уговора за предметну јавну набавку. 

Наручилац ће меницу за добро извршење посла изабраном понуђачу вратити 31. 
дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку, уколико се не стекну 
услови за њену реализацију. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико изабрани, 
понуђач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изврши услугу која је 
предмет овог уговора у уговореном року, односно исту моћи извршити у даљем року од 5 
дана, у ком случају ће наручилац имати право на уговорену казну због неблаговременог 
извршења уговора за предметну јавну набавку у висини од 1% од уговорене цене (без 
обрачунатог ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне 
уговорене цене ( без обрачунатог ПДВ-а), активирањем сопствене менице извршиоца 
посла. 
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Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског 
обезбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року, која мора да буде 
евидентирана (регистрована) у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање, а уз исту мора бити достављено и менично овлашћење – писмо, за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате. 

Уз предметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу – 
писму.  

Наручилац ће меницу за отклањање грешака у гарантом року изабраном понуђачу 
вратити 30  дана од дана истека гарантог рока, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико 
изабрани понуђач, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на 
начин и року који је прописан у моделу уговора, у ком случају ће наручилац имати право 
на накнаду штете у висини од 1% од уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-а) за сваки 
дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатог 
ПДВ-а), активирањем сопствене менице извршиоца посла. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОСТУПКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКУЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писменом облику путем поште на адресу наручиоца 

ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, 17500 Врање,  ул.Жикице Јовановића 
Шпанца бр.21,  путем електронске поште на е-mail: dejana.stosic@jugoistok.com, или 
факсом на број 017/424-986, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од  дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне докуменације В-ЈНОП 
бр.39/13“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда или објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
или допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен чл. 
20. Закона. 

 

mailto:suzana.stankovic@jugoistok.com
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу  1 
(једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења 
уговора за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 
12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. 

Наручилац ће меницу вратити изабраном понуђачу 31. Дана од дана истека рока 
трајања уговора за предметну јавну набавку, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију. 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 Избор између достављених понуда применом критеријума најнижа понуђена цена 
вршиће се рангирањем понуда на основу укупног износа понуде из обрасца понуде. 

 Понуда са најнижим укупним износом понуде ће бити прворангирана. 
 

 
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. 
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18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII конкурсне документације). 
  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

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

 
 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 

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 за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail dejana.stosic@jugoistok.com, факсом на број 017/424-986 или препорученом 
пошиљком са повратницом. 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.   
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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 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 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 динара, односно такса износи 0,1 % процењене 
вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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Образац понуде 

В-ЈНОП бр. 39/13 
 
 
 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 радова:  
адаптација - пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у 
отвореном поступку,В-ЈНОП бр.39/13 објављеном на Порталу јавних набавки              
28. 03.2014. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2014. године. 

 
 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
  
 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
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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) 

 
 
 
           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: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 

  Збир  укупних  цена (без обрачунатог ПДВ-а.)__________________ динара,  
 

    -  Износ ПДВ-а……..………………...…........................_______________________динара, 
      
     -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом).._______________________ динара. 
 
 (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________ 
_______________________________________________________________________). 
 

Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима цене рад, превоз запослених – 
долазак и одлазак са рада запослених, исхрана у току рада, исхрана у току рада, 
годишњи одмор, евентуални прековремени рад и свим осталим припадајућим накнадама 
зараде у складу са Законом о раду, као и са свим осталим зависним трошковима , 
царине, трошковима транспорта опреме који испоручује продавац, као и са свим осталим 
зависним трошковима који су укалкулисани у укупну понуђену цену. 

 
2.  Услови плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре. 
  
3. Гарантни рок: _________ (мин 24) месеци од дана потписивања и овере 

привремене/окончане ситуације. 
 
4. Рок извођењна радова: ___________  дана (мах 90 дана) од увођења у посао 
 
5  Место извршења: Прешево 

 
6  Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
 

За понуђача, 
 

 (м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 

ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                  
1. Образац бр.1,                                                                                                      
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. - Модел уговора, 
9.____________________________________, 
10.____________________________________, 
11.____________________________________, 
12.____________________________________. 



 33 од 75 

 
Образац бр.1. 

 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ" 

 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Овим  изричито и неопозиво потврђујем да  сам понуду у поступку јавне набавке радова: 
адаптација - пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у 
отвореном поступку,В-ЈНОП бр.39/13, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку  предметне јавне, док се у друге сврхе 
не може користити. 
 

                                                                                                   За понуђача,                                                                    
 
 

               (м.п.)               _________________________ 
                                                                                                                 (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
              (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                   

            (навести функцију) 
 

У __________________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
 

 
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 наведену изјаву копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.2. 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ" 

 
 
 
 

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, као и конкурсне документације, а који се 
односе на јавну набавку радова: адаптација - пренамена старе трафостанице у 
просторије за смештај радника у отвореном поступку,  В-ЈНОП бр.39/13 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 
 

 
 

У _______________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
 
 
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 наведену изјаву копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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        Образац бр.3. 

 
ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ" 
 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном 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 приликом састављања понуде за 
предметну јавну набавку, поштовао/али  обавезе које произилазе из важећих прописа и 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине. 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова: адаптација - 
пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном 
поступку,В-ЈНОП бр.39/13  док се у друге сврхе не може употребити. 

 
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
            (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 

 
У _____________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
 
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 наведену изјаву копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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        Образац бр.4. 

 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ" 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном 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 изјављујем/о да сам/смо имаоц/оци права интелектуалне својине, 
над предметом ове јавне набавке В-ЈНОП бр.39/13 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова: адаптација - 
пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном 
поступку,В-ЈНОП бр.39/13, док се у друге сврхе не може употребити. 

 
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
            (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 

У _____________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
 
НАПОМЕНА: Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на 
понуђаче из групе понуђача) ималац права интелектуалне својине над предметом јавне 
набавке. 
Уколико  понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведену изјаву копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе понуђача. 
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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 

_________ 2014. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и датум 
које је понуђач уписао у обрасцу понуде.          

     7. У датој табели, у колони бр.5 – на предвиђеним местима – уписати појединачну 
цену, према датој јединици мере, за сваку врсту радова понаособ.  

8. У обрасцу структуре цена ,у колони бр. 6 где стоји: „(„Укупно  без ПДВ-а    датој 
 табели – уписати с износ  (6=колона бр. 3 х колона бр.5)                            

     9.  У табели збирна рекапитулација у колони бр. 3 "Износ без ПДВ-а" уписати збирну 
цену без ПДВ-а за одређене радове 

   10.  Образац структуре цена потписати на предвиђеном месту у оверити печатом. 
   11. 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.  

 
  

----------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оабрзац структуре понуђене цене 
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Образац бр.5. 
 

В-ЈНОП бр. 39/13 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  радова: 
адаптација - пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у 
отвореном поступку, В-ЈНОП бр.39/13, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ______________ 2014. године, достављамо Вам 
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А 
Припремни, претходни и 
радови на рушењу     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Рушење темеља и канала од 
бетона како би се израдили 
новопројектовани темељи. 
Рушење бетонског темеља 
извести ручним и машинским 
путем. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун према 
м3 шута - извршене позиције. 44,36 м3     

2 

Обележавање и размеравање 
објекта са израдом наносне скеле 
и осигурање чврстих тачака 
габарита према ситуацији и 
урбанистичким условима са 
одређеним просторним и 
висинским репером. Обрачун по 
м2 бруто површине приземља. 161,28 м2     

Укупно припремни радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  

    

Б Земљани радови     
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1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Ископ земље треће категорије 
машинским путем, у широком 
захвату, уз одлагање земље уз 
ископ за касније насипање. 
Обрачун и плаћање по м3 земље у 
збијеном стању. 45,00 m

3
     

2 

Дорада ископа земље треће 
категорије ручним  путем, дубине 
до 3м за темељне траке објекта, 
уз одлагање земље уз ископ за 
касније насипање. Обрачун и 
плаћање по м3 земље у збијеном 
стању. 5,64 m

3
     

3 

Набавка, транспорт, истовар, 
планирање и збијање тампон слоја 
шљунка испод темељних трака и 
подне плоче објекта и тротоара, са 
збијањем до пројектоване 
збијености, у коначној дебљини 
слоја д=10цм. Збијање извршити 
машинским путем. Обрачун и 
плаћање по м3 у збијеном стању. 20,00 m

3
     

4 

Насипање, претходно одложене 
земље уз ископ, око темеља 
објеката и темељних серклажа, у 
слојевима од по 15цм, са 
машинским збијањем сваког слоја 
до потпуне збијености. 
Обрачун и плаћање по м3 у 
збијеном стању. 30,00 m

3
     

5 

Утовар, одвоз и истовар вишка 
земља из ископа на депонију 
удаљену до 5км, коју за те намене 
одреди инвеститор.  
Обрачун и плаћање по м3 земље у 
збијеном стању. 20,64 m

3
     

6 

Машинско збијање земље и 
шљунка око и у објекту, на делу 
предвиђеном за израду тротоара 
од камена облутка. Збијање 
извршити до потпуне збијености. 
Обрачун и плаћање по м2 
површине терена. 220,00 m

2
     

Укупно земљани радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
 

Сви земљани радови морају се извести према датим висинским котама. При копању за темеље 
потребно је обезбедити ископ. Ископану земљу употребити за насип око темеља, а вишак земље 
разастрти око објекта или одвести ван градилишта. Набијање земље мора бити до потпуне 
збијености. Набијање шљунка и песка мора бити до захтеване збијености за подлоге темеља и 
подова. Обрачун земље у ископима рачуна се по м3 у самониклом стању, а према димензијама у 
пројекту. 
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В Бетонски радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Бетонирање подлоге темељних 
трака, греда, серклажа и стопа 
мршавим бетоном д=5цм. У цену 
урачунати све пратеше радове. 
Цена по м3 уграђеног бетона. 2,00 m

3
     

2 

Израда армирано бетонских 
темеља марке МБ 20. Израдити 
оплату и темеље армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену 
улазе и оплата и арматура. Цена 
све укупно по м3. 18,00 m

3
     

3 

Израда армирано бетонских 
темељних зидова дебљине 16-
20цм МБ 30. Израдити оплату 
темељних зидова и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену 
улазе и оплата и арматура. 
Обрачун по м3 бетона. 2,00 m

3
     

4 

Израда армирано бетонских 
стубова 25/25цм, марке МБ 30. 
Израдити оплату и стубове 
армирати по пројекту, детаљима и 
статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. 
У цену улазе и оплата, 
подупирачи, арматура и помошна 
скела. Обрачун по м3 стубова. 5,12 m

3
     

5 

Бетонирање а.б. подне плоче у 
приземљу објекта, д=10цм, 
бетоном марке МБ30. У цену 
урачунати све пратеће радове као 
и израду  оплате. 11,50 m

3
     

6 

Израда и бетонирање а.б. греда 
објекта разних димензија, бетоном 
марке МБ30, у потребној обичној 
оплати. Греде димензија 
б/х=20/40, б/х=25/40 и б/х=20/20. 
Обрачун и плаћање по м3 
извршене позиције. 9,00 m

3
     

7 

Израда армирано бетонских 
упуштених плоча марке МБ30. 
Израдити оплату са подупирачима 
и плоче армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. 
Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и оплата, 
подупирачи, арматура и помошна 
скела. Обрачун по м3 изливене 
плоче. 0,00 m

3
 / / 
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8 

Израда полумонтажне таванице, 
типа Ферт, дебљине 14+6цм. 
Ослонце ребара изравнати 
цементним малтером. Свако 
ребро мора бити наслоњено 
минимум 5цм на ослонац и 
арматура препуштена још 10цм. 
Поставити ребро за укрућење, за 
распоне веће од 3м. Плочу и 
ребро армирати по пројекту и 
детаљима. Пре бетонирања 
извршити прање ослонца. 
Бетонирати бетоном марке МБ 30. 
У цену улазе и фетне-носачи са 
подупирачима. Оплата мора 
остати најмање 14 дана. Обрачун 
и плаћање по м2 извршене 
позиције. 100,00 m

2
     

9 

Израда армирано бетонских 
подеста, косих плоча и степеника 
степеништа марке МБ 30. 
Израдити оплату косих плоча и 
степеника и армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. 
Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и оплата, 
подупирачи, арматура и помошна 
скела. Обрачун по м3 бетона. 5,00 m

3
     

10 

Израда подлоге од лако 
армираног бетона, дебљине 
према пројекту, 4-6 цм, марке МБ 
20. Подлогу армирати мрежастом 
арматуром, по статичком 
прорачуну и бетонирати. Горњу 
површину бетонске подлоге 
изравнати, а бетон неговати. У 
цену улази и арматура. Обрачун 
по м2 подлоге. 140,00 m

2
     

11 

Ископ, пошљунчавање, набавка и 
постављање белих бетонских 
положених ивичњака, пресека 
18х12х цм. Ивичњаке поставити у 
слоју цементног малтера размере 
1:2. Спојнице фуговати и благо 
увуши у односу на ивичњак. 
Обрачун по м1 ивичњака. 67,00 m

1
     

12 

Израда и уређење белим каменом 
гранулације 60-100мм стазе 
тротоара око објекта у дебљини 
од д=20цм. У цену урачунати 
уградњу Обрачун и плаћање по м3 
декоративно израђеног 
тротоара/стазе. 10,00 m

3
     

Укупно бетонски  радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
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Г Армирачки радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Набавка, припрема и уградња 
арматуре типа ГА240/360, у свему 
према пројекту. 
 Обрачун и плаћање по кг 
уграђене арматуре. 800,00 кг     

2 

Набавка, припрема и уградња 
арматуре РА400/500, у свему 
према пројекту. 
Обрачун и плаћање по кг уграђене 
арматуре. 4.000,00 кг     

3 

Набавка, припрема и уградња 
арматуре МА500/600, у свему 
према пројекту.  
Обрачун и плаћање по кг уграђене 
арматуре. 900,00 кг     

Укупно армирачки  радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  

      
 
 
 
 
      

Д Зидарски радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Зидање, израда преградних 
зидова дебљине 12 цм гас 
бетонским блоковима у цементном 
малтеру размере 1:2:6, или 
лепљењем лепком по упутству 
произвођача. У цену улази и 
помошна скела. Обрачун по м2 
зида. 60,00 м2     

2 

Зидање, израда преградних 
зидова дебљине 20 цм гас 
бетонским блоковима у цементном 
малтеру размере 1:2:6, или 
лепљењем лепком по упутству 
произвођача. У цену улази и 
помошна скела. Обрачун по м2 
зида. 7,00 м2     



 43 од 75 

3 

Зидање, дозидавање, затварање 
отвора и крпљење  постојеших 
зидова гас бетонским блоковима 
дебљине 25 цм у цементном 
малтеру размере 1:2:6, или 
лепљењем лепком по упутству 
произвођача. У цену улази и 
помошна скела. Обрачун по м2 
зида. 63,00 м2     

5 

Малтерисање зидова и стубова 
продужним малтером у два слоја. 
Пре малтерисања површине 
очистити и испрскати цементним 
млеком. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером дебљине 
слоја до 2 цм од просејаног 
шљунка, "јединице" и креча. 
Малтер стално мешати да се 
кречно млеко не издвоји. Малтер 
нанети преко поквашене подлоге и 
нарезати ради бољег прихватања 
другог слоја. Други слој справити 
са ситним и чистим песком, без 
примеса муља и органских 
материја. Пердашити уз квашење 
и глачање пердашењем. 
Омалтерисане површине морају 
бити равне, без прелома и таласа, 
а ивице оштре и праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог 
сушења и "прегоревања". Обрачун 
по м2 малтерисане површине. 840,00 м2     

6 

Малтерисање плафона продужним 
малтером у два слоја, заједно са 
малтерисањем припадајуших 
греда. Пре малтерисања 
површине очистити и испрскати 
цементним млеком. Први слој, 
грунт, радити продужним 
малтером дебљине слоја до 2 цм 
од просејаног шљунка, "јединице" 
и креча. Малтер стално мешати да 
се кречно млеко не издвоји. 
Малтер нанети преко поквашене 
подлоге и нарезати ради бољег 
прихватања другог слоја. Други 
слој справити са ситним и чистим 
песком, без примеса муља и 
органских материја. Пердашити уз 
квашење и глачање пердашењем. 
Омалтерисане површине морају 
бити равне, без прелома и таласа, 
а ивице оштре и праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог 
сушења и "прегоревања". Обрачун 
по м2 малтерисане површине. 100,00 м2     

Укупно зидарски радови  радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  



 44 од 75 

      

      

Ђ 
Столарски и браварски 
радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 Браварија / / / / 

  

Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора према приложеним 
димензијама. Прозоре  израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом 
профила и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно 
еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, 
по избору пројектанта. Прозорске капке извести са покретним ребрима. Крила прозора 
застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. У цену улазе и 
застакљивање, капци. Обрачун по комаду прозора. 

  Прозори: / / / / 

  60х60 4,00 ком     

  110х110 0,00 ком / / 

  200х100 8,00 ком     

  100х60 4,00 ком     

  120х260 1,00 ком     

  180х270 1,00 ком     

  210х260 2,00 ком     

  180х140 1,00 ком     

  Излог/Врата: / / / / 

  улазна двокрилна са надсветлом и 
бочним светларником 400х305 2,00 ком     

Врата израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, термо 
прекидом и системом дуплог заптивања ЕПДМ гумом Поставити оков од елоксираног 
алуминијума, браву и три шарке по крилу, по избору пројектанта. Еслингер ролетне извести од 
алуминијума и са комарницима. 

  улазна једнокрилна алу врата 
100х210 2,00 ком     

  

2 Столарија  /  / / / 

  Унутрашња дрвена столарија /  / / / 

Израда и постављање улазних једнокрилних, двокрилних и лептир обострано шперованих врата 
са и без надсветла. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, а рамовску 
конструкцију крила са сашем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми столарије 
и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајушу са цилиндром и три 
кључа, две усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом 
за импрегнацију и лакирати 2х. Надсветло застаклити провидним безбојним стаклом дебљине 
4мм. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. У свемиу према шеми 
столарије и браварије. 

  80х206 4 ком     

  140х260 2 ком     

  100х210 1 ком     

Укупно столарски и браварски радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
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Ж Тесарски радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА јед. мере количина 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Израда дрвене кровне 
конструкције од резане јелове 
грађе 2 класе, у свему према 
статичком прорачуну и пројектним 
цртежима. четвороводни кров 
подашчати и летвисати. На 
местима ослонаца дрвених греда 
поставити слој крабероида и греде 
анкеровати. Урадити све 
прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах 
гвожђа, завртњева, котви, кламфи 
и сл. 
Обрачун и плаћање по м2 
хоризонталне пројекције крова. 
 125,00 м2     

Укупно тесарски радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  

 

 
 
 
     

      

З Кровопокривачки радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Покривање крова тр поцинкованим 
бојеним лимом, у свему према 
детаљима прописаним за ову 
врсту радова. У цену улазе и 
постављање оргиналних слемена 
и грбина од лима у продужном 
малтеру. 
Обрачун и плаћање по м2 
постављене површине. 
 125,00 м2     

Укупно кровопокривачки радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
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И Лимарски радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Израда и монтажа хоризонталног 
олука димензија б/х=150/150мм, 
развијене ширине Рш900мм од 
челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, д=0.6мм.  
Обрачун и плаћање по м. 
 42,00 м1     

2 

Израда и монтажа хоризонталног 
олука димензија б/х=300/150мм, 
развијене ширине Рш1100мм од 
челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, д=0.6мм.  
Обрачун и плаћање по м. 
 14,00 м1     

3 

Израда и монтажа вертикалног 
олука са сабирником кружног 
пресека радијуса 125мм израђеног 
од челичног пластифицираног 
лима д=0.6мм.  
Обрачун и плаћање по м. 
 34,00 м1     

4 

Опшивање кровних ивица, забата, 
ветерлајсни, поцинкованим 
бојеним лимом, развијене ширине 
(РШ) 90 цм, дебљине 0,60 мм. 
Опшивање извести по пројекту, 
детаљима и упутству пројектанта. 
Обрачун по м2 кровне ивице. 
 85,00 м2     

Укупно лимарски радови  

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  

 

 
 
 
 
     

      

      

Ј Керамичарски радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Постављање зидних керамичких 
плочица, димензија 33х40 цм, у 
цементном малтеру. Подлогу 
испрскати цементним млеком. 
Плочице 1 класе, домаше 16,00 м2     
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производње, поставити у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по м2 
плочица. 

2 

Постављање подних керамичких 
плочица, димензија 33х33 цм, у 
цементном малтеру. Подлогу 
испрскати цементним млеком. 
Плочице 1 класе, домаше 
производње, поставити у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по м2 
плочица. 8,00 м2     

3 

Постављање сокле од подних 
керамичких плочица, димензија 
33х11 цм, у цементном малтеру. 
Подлогу испрскати цементним 
млеком. Плочице 1 класе, домаше 
производње, поставити у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по м1 
плочица. 2,50 м1     

3 

Постављање подова од гранитне 
керамике  на подестима, 
степеништу, улазу, димензија 
20х20цм, у цементном малтеру. 
Подлогу испрскати цементним 
млеком. Плочице 1 класе, домаше 
производње, поставити у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по м2 
плочица. 105,00 м2     
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3 

Постављање сокле од гранитно-
керамичких плочица, димензија 
20х10 цм, у цементном малтеру. 
Подлогу испрскати цементним 
млеком. Плочице 1 класе, домаше 
производње, поставити у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по м1 
плочица. 60,00 м1     

Укупно керамичарски радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  

  

 
 
 
    

      

К Изолатерски радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Израда хоризонталне и 
вертикалне хидроизолације пода 
приземља и темељних зидова, 
"кондором 4". Пре израде 
хидроизолације површине 
очистити од нечистоћа и прашине 
и премазати једним хладним 
слојем "битулита" и једним врућим 
слојем "битумена". У цену 
урачунати и уградњу заштите 
хидроизолације која се састоји од 
једног слоја ПВЦ фолије, тефонда. 
Обрачун и плаћање по м2 
финалне развијене површине без 
преклопа. 126,00 м2     

2 

Израда хоризонталне 
хидроизолације подова купатила и 
кухиње спрата "кондором 4", као и 
подвлачење истог испод фасадних 
зидова у приземљу и уз зид у 
висини од 15цм на терасама и у 
свим тоалетима. Пре израде 
хидроизолације површине 
очистити од нечистоћа и прашине 
и премазати једним хладним 
слојем "битулита" и једним врућим 
слојем "битумена". 
Обрачун и плаћање по м2 
финалне развијене површине без 
преклопа. 12,00 м2     
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3 

Уградња тврдо пресованог 
стиропора дебљине д=1цм у 
подовима санитарних просторија 
спрата. У цену урачунати уградњу 
ПВЦ фолије, један слој, уз 
преклапање ПВЦ фолије за 10цм. 
Обрачун и плаћање по м2 
финално уграђене површине 
стиропора. 
 
 11,00 м2     

4 

Уградња тврдо пресованог 
стиропора дебљине д=2цм у 
подовима спрата. У цену 
урачунати уградњу ПВЦ фолије, 
један слој, уз преклапање ПВЦ 
фолије за 10цм. 
Обрачун и плаћање по м2 
финално уграђене површине 
стиропора. 
 
 0,00 м2 / / 

5 

Уградња тврдо пресованог 
стиропора дебљине д=5цм у поду 
приземља. У цену урачунати 
уградњу ПВЦ фолије, један слој, 
уз преклапање ПВЦ фолије за 
10цм. 
Обрачун и плаћање по м2 
финално уграђене површине 
стиропора. 
 
 130,00 м2     

6 

Уградња тврдо пресоване камене 
вуне дебљине д=10цм у крову на 
делу објекта без ти плоче. У цену 
урачунати уградњу ПВЦ фолије, 
један слој, уз преклапање ПВЦ 
фолије за 10цм. 
Обрачун и плаћање по м2 
финално уграђене површине 
стиропора. 
 130,00 м2     

  

Израда хидроизолације дашчаног 
пода крова (слепог пода) 
битуменизираном ал фолијом. Пре 
израде хидроизолације површине 
очистити од нечистоћа и 
неравнина, фолију преклапати за 
по 15цм. 
Обрачун и плаћање по м2 
финалне развијене површине без 
преклопа. 
 130,00 м2     
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7 

Израда слојева за пад цементним 
малтером и хидроизолације пре 
постављања хоризонталних 
лежеших олука битулитом и 
битуменом. Пре израде 
хидроизолације површине 
очистити од нечистоћа и 
неравнина, фолију преклапати за 
по 15цм. 
Обрачун и плаћање по м2 
финалне развијене површине без 
преклопа. 60,00 м2     

Укупно изолатерски радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  

      

  

 
 
 
    

М Молерофарбарски радови     

1 2 3 4 5 6 

рб ВРСТА РАДОВА количина јед. мере 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно без 
ПДВ-а 

1 

Бојење унутрашњих зидова и 
плафона полудисперзијом у две 
руке до једноличности тона. 
Обрачун и плаћање по м2 обојене 
развијене површине зидова, 
плафона, стубова и греда. У цену 
урачунати и глетовање истих 
површина до потпуног изравнања 
и израду и коришћење лаке 
покретне скеле. 
 560,00 м2     

2 

 
Обрада фасаде пластичним 
малтером (Бавалит) ваљањем. 
Врста и боје по избору 
пројектанта. Подлога фасаде мора 
бити здрава и сува. Подлогу 
очистити и импрегнирати 
изолационом масом, ради боље 
везе. Нанети молерском четком у 
једном слоју, а ако подлога јако 
упија премазати два пута. На 
осушену подлогу нанети малтер, 
направљен и добро измешан да се 
добије једнолична и конзистентна 
маса. Пластични малтер нанети 
глетелицом и структуру извуши 
ваљком. Дебљина нанетог слоја 
мора бити једнака дебљини, 
односно величини зрна у 
пластичном малтеру. Отворе и 
друго заштитити ПВЦ фолијом 

 
 
 

450,00 м2     
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што улази у цену, али се отвори не 
 одбијају од површине фасаде. 
Обрачун по м2 ортогоналне 
површине фасаде. 

Укупно молерофарбарски радови 

Укупно без ПДВ-а 

  

 

ПДВ 20% 
 
  

Укупно са ПДВ-ом 
 
  

 
 
     

 

Табела    
Збирна рекапитулација     

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАђЕВИНСКИХ И ГРАђЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ 
РАДОВА   

1 2 3   

рб ВРСТА РАДОВА Износ без ПДВ-а   

А Припремни радови     

Б Земљани радови     

В Бетонски радови     

Г Армирачки радови     

Д Зидарски радови     

Ђ Столарски и браварски радови     

Ж Тесарски радови     

З Кровопокривачки радови     

И Лимарски радови     

Ј Керамичарски радови     

К Изолатерски радови     

М Молерофарбарски радови     

СВЕГА -  без ПДВ-а  
(збир колона од А до M) 

  
  

ПДВ 20% 
  
   

УКУПНО СА ПДВ-oм 
  
   

      

 

 

     За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

            (навести функцију 

У _______________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
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 Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6. 
 
 

В-ЈНОП бр.39/13 
 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  радова: 
адаптација - пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у 
отвореном поступку, В-ЈНОП бр.39/13, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ______________ 2014. године, 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. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 

1 2 3 4 

Ред.        
Бр. 

Назив трошкова припреме понуде 
 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

(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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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. 
  
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 

У _____________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
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Образац бр.7. 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ" 

 
 

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 радова: адаптација - пренамена старе 
трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном поступку, В-ЈНОП 
бр.39/13, 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 ___.___. 2014. године. 
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Образац бр.8. 
 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ" 

 
 
 
 
 
 

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 радова: адаптација - пренамена старе 
трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном поступку, В-ЈНОП 
бр.39/13, 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 ___.___. 2014. године. 
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Образац бр.9 

 
 

 
 

СПОРАЗУМ 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ 

НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(В-ЈНОП бр. 36/13) 

 
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набаваке набавке радова: адаптација - 
пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном 
поступку, В-ЈНОП бр.39/13, 
  
 Групу понуђача чине следећи чланови: _________________________________ 
                     ( навести назив првог члана - носиоца посла) 

 
_________________________________; ____________________________________;  
       ( навести назив другог удруженог члана)                               ( навести назив трћрг 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:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
   Одговорно лице понуђача 
   Овлашћено за закључење уговора:______________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
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:                   ________________________________ 
  
    Назив  банке:                               ________________________________ 
 
    Навести назив понуђача:            ________________________________ 
 
    Место седишта:                            ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за итзвршење уговора: 
 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће вршити 
промену чланова групе понуђача, након отварања понуда. 
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Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадене промена члана/ова групе 
понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхвттљивом и као такву одбије, без даље овцене. 
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), потписати 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. Дрги члан групе понуђача, 
 
                                                              (м.п.)                       _________________________ 
                                                                                                            (потпис одг. лица)     

   
                                                                                        3.  Трећи члан групе понуђача                                                               
 
                                                              (м.п.)                       _________________________ 
                                                                                                            (потпис одг. лица)     

 
 

 
 
 
 
 
У _______________, 

 

Дана ___.___. 2014. године. 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Овај споразум (Образац бр. 9) подносити само у случају подношења 
заједничне понуде. 
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Образац бр.10. 
Модел уговора 

 
У  Г  О  В  О  Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
(В-ЈНОП  бр.39/13) 

 
 
Закључен у Врању, између: 
 
 

 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. 
из Ниша, Огранак Е.Д.Врање,  са седиштем у ул: Жикице Јовановића Шпанца бр 21, са 
ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 205-12852-41  код 
Комерцијалне банке, које заступа директор Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж., као 
инвеститор, с једне стране и                                                      
 
 

2. __________________________________________________________ из 
_____________________ ул.___________________________________ бр .______, са 
ПИБ-ом __________________, са матичним бројем ______________________, са т.р. број 
__________________________ код ________________ (банке), које заступа директор 
______________________________, као извођача радова, с друге стране.  

 
  
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извођач радова изабран од стране 
инвеститора за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова: адаптација - 
пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном 
поступку, В-ЈНОП бр.39/13. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
  
 Предмет овог уговора јесу радови - адаптација - пренамена старе трафостанице 
у просторије за смештај радника у отвореном поступку, В-ЈНОП бр.39/13,  а у свему 
према захтевима и техничким условима инвеститора из Конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, односно Обрасцу структуре цене, који је саставни део 
конкурсне документације и прихваћене понуде извођача радова под 
бр.________________ од ___.___. 2014. 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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Чл.3. 

 
 Инвеститор наручује, а извођач радова се обавезује да извршава конкретне 
послове, из спецификације радова,  који  представљају предмет овог уговора према 
правилима и стандардима односне специјалности. 
 Количина захтеваног материјала, врста и квалитет конкретног посла, који ће 
извођач радова извести одређени су спецификацијом која је саставни део конкурсне 
документације. 
 

Чл. 4.  
 

 Извођач радова се обавезује, да ће у случају потребе, а по налогу, односно 
сагласности  инвеститора извести и друге надкнаде и додатне радове, који нису 
предвиђени спецификацијом, а који су неопходни у циљу завршетка  конкретног посла. 
 

 
Чл. 5. 

 
 Извођач радова се обавезује да ће сваки конкретни  уговорени посао, извести  
својом радном снагом и средствима рада. 
 Нестављање приговора на квалитет изведених радова у  току извршења 
конкретног посла, не одузуима праву инвеститору да стави такве приговоре приликом 
примопредаје радова. 
 
 

Чл. 6. 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 
 
 
 Уговорне стране су сагаласне да уговорена цена, односно предрачунска вредност 
предмета овог уговора, износи: 

-  укупно  ___________________, без обрачунатог ПДВ-а, односно 
           - укупно  __________________динара,                                                                                         
(и словима:___________________________________________________    и 00/100), са  
 
обрачунатим ПДВ-ом, у свему према прихваћеној понуди извођача радова, а према 
појединачним ценама за поједине позиције из Обрасца стуктуре цене за извођења 
грађевинских  радова. 
 
 У цену из претходног става, укалкулисани су и сви зависни трошкови (трошкови 
изласка на лице места и сл.). 
 Уговорне стране су се споразумеле да су појединачне уговорене цена за радове 
који чине предмет овог уговора  фиксне и да се исте не могу мењати за период за који је 
закључен овај уговор. 
  
                                     ________________________ 
                 (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
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Чл.7. 

 
Уговорене стране су се споразумеле  да ће се фактурисање и  плаћање вршити по 

завршетку сваког појединачног посла, извршеног по позиву инвеститора, а у року 
од_________ дана након испостављања и овере привремених/окончане ситуације. 

 
Извођач радова може у фактури објединити и више периодично извршених радова. 
Инвеститор се обавезује да ће плаћање, по овом уговору вршити на начин и у року 

из прихваћене понуде извођача радова, а на основу  испостављене фактуре/ситуације, 
након завршетка конкретно изведених радова,  изведених по позиву инвеститора, као и 
потписаног Записника о примо-предаји изведених радова – без примедби.  
 Плаћање ће се извршити безготовински, уплатом на текући рачун извођача 
радова. 

 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Чл.8. 

 
 Извођач радова обавезује се да радове који су предмет овог уговора изведе на 
објекту наручиоца, налазећег у Прешеву.  
 
 
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Чл.9. 
 
 Рок извођења радова  је  _____  дана од увођења у посао (навести рок из понуде). 
  

                                                           
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 

Чл.10. 
 

 Поред већ наведених, инвеститор има и следеће обавезе: 
-  да извођача радова уведе у посао, 

 - да извођачу радова достави сву потребну техничку документацију како би 
извођач могао да изведе уговорене радове, 

-  да извођачу радова достави решење о именовању надзорног органа за        
предметне радове и врши надзор,        

-    да лице које је именовано за надзорни орган, изврши записничку примо-предају 
објекта, по завршетку радова и 

-    да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором. 
                                                                                                

  
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Чл.11. 
 

Поред већ наведених, извођач радова има и следеће обавезе: 
  - да инвеститора писмено обавести о о лицу које је одредио за руководиоца 
радова,  
                  ________________________ 
                 (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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 - да радове који чине предмет овог уговора, изведе у складу са важећим 
прописима, техничким условима и нормативима, као и у складу са обавезним 
стандардима за ову врсту радова, 

- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу инспекције,  
- да инвеститору достави целокупну документацију о функционалном испитивању 
- као и да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором. 

  -   пре почетка извођења радова упути лица која ће бити ангажована за извођење 
радова, код лица за безбедност и здравље на раду Наручиоца ради упознавања са 
ризицима радне околине и мерама за безбедност и здравље на раду и потписивања 
Изјаве о на прописаном обрасцу Наручиоца. 
 

Члан.12. 
 

Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог 
уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о 
безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да поштује и 
акте које донесе Наручилац, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и 
здравља на раду у складу са прописима, ради рализације овог уговора. 

Извршилац је одговоран за  предузимање свих мера безбедности и здравља на 
раду, које је полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, 
технологије рада и стеченог искуства, неопходно спровести како би се заштитили 
запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина. 

У случају било каквог кршења обавеза неведене у ставу 1. и 2. овог члана 
Наручилац може раскинути овај уговор. 

 
          Члан 13. 

 
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду 

дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог 
уговора. 

 
         Члан 14. 

 
Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на 

раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. 
Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају 

смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета. 
 
                  Члан 15. 

 
Извршилац је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету 

која  је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду 
од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао 
Извршилац, ради обављања послова који су предмет овог уговора. 

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета 
настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини 
Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања 
последица настале штете. 

 
                  ________________________ 
                 (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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Изршилац је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности 
за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не 
мањом од 500.000,00 динара. 

 
      Члан 16. 
 
Извршилац је дужан да, у складу са законом обустави послове на радном месту 

уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало 
лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу 
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове 
примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду. 

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања 
послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење 
послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са 
прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера 
за безбедан и здрав рад. 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА 

 
Чл.17 

 
 Уговорне стране ће записничким путем констатовати изврешење наручених 
радова, а којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем наручених а 
извршених  радова.  
 Записник из претходног става тписују обе уговорне стране. 
 
  ГАРАНЦИЈА 

Чл. 18. 
 

 Извођач радова гарантује инвеститору за изведене радове и уграђени  материјал и 
опрему. 
 Гарантни рок за радове и материјал који су предмет овог уговора је _____ месеци  
од дана извршене примо-предаје радова. 
 
 Извођач радова обавезује се да, у гарантном року, отклони све недостатке 
извршених радова, одмах по пријављивању недостатака, а најкасније у року од 10 дана, 
као и да ће инвеститору надокнадити сву штету коју би услед квалитативних недостатака 
била проузрокована.  
 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

Чл.19. 
 
 Извођач радова обавезује се да,  приликом закључења овог уговора,  инвеститору 
преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, као 
и овлашћење инвеститору за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у 
циљу њене реализације, а као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла, као, која ће се извођачу радова вратити по након истека периода за који је 
закључен уговор. 
 
                  ________________________ 
                 (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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Приликом закључења овог уговора, поред менице из претходних ставова, извођач 
радова обавезује се да инвеститору преда и бланко сопствену (соло) меницу, без 
протеста, прописно потписану и оверену, као и овлашћење инвеститору за попуњавање 
исте менице и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као 
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а која ће се инвеститору 
вратити по истеку гарантног рока и периода од месец дана по истеку гарантног рока, 
рачунајући почев од дана извршене примо-предаје радова – без примедби.     
  
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.20. 
 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико изабрани, 
понуђач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изврши радове која је 
предмет овог уговора у уговореном року, односно исте радове може извршити у даљем 
року од 5 дана, у ком случају ће наручилац имати право на уговорену казну због 
неблаговременог извршења уговора за предметну јавну набавку у висини од 1% од 
уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 
10% од укупне уговорене цене ( без обрачунатог ПДВ-а), активирањем сопствене менице 
извршиоца посла. 

Уколико извођач радова, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступи на начин и року из члана 18. ст.3 инвеститор има право на накнаду штете у 
висини од 1% од укупне уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-a) за сваки дан 
задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) 
менице извођача радова, поднете ради обезбеђења уговора за отклањање грешака у 
гарантном року. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл.21. 

 
 Овај уговор може се раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза било које 
од уговорних страна из разлога предвиђених овим уговором, а након истека примереног 
рока из писмене опомене која се доставља супротној страни. 
 

Чл.22. 
 

 Сва спорна питања уговорне стране ће настојати да реше споразумно. 
 У супротном, уговорена је надлежност Привредног  суда у Лесковцу. 
 

Чл.23. 
 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по два 
примерка налазе код сваке од уговорних страна. 
  

У г о в о р н е   с т р а н е: 
 

             За извођача радова,                                                        За инвеститора, 
                 Д и р е к т о р,                                                                Д и р е к т о р, 
 
       ______________________                                    ___________________________ 
                                                                                       Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж. 
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Образац бр.10.А 
Прилог о безбедности 

 и здрављу на раду 
 
 
 

Прилог о безбедности и здрављу на раду 
 
 

Уговор…………………………бр. …………………од……………………….године 
 
 
 

 1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. 
из Ниша, Огранак Е.Д.Врање,  са седиштем у ул: Жикице Јовановића Шпанца бр 21, са 
ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 205-12852-41  код 
Комерцијалне банке, које заступа директор Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж., као 
инвеститор, с једне стране и                                                      
 
 

2. __________________________________________________________ из 
_____________________ ул.___________________________________ бр .______, са 
ПИБ-ом __________________, са матичним бројем ______________________, са т.р. број 
__________________________ код ________________ (банке), које заступа директор 
______________________________, као извођач радова, с друге стране.  

 
Инвеститор и извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени 

реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих  запослених и других лица 
који учествују у реализацији Уговора, као и свих других леца на чије здравље и 
безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора. 

 
Инвеститор посебно истиче и указује: 
 

1. Да је Пословна политика Инвеститора спровођење и унапређење безбедности и 
здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима 
Инвеститора, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка 
повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о 
безбедноси и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката 
Инвеститора, која регулишу ову материју. 

 
2.  Да Инвеститор захтева од извођача радова да се приликом пружања 

услуга/извођења радова које су предмет овог уговора, доследно придржава Пословне 
политике Инвеститора у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на 
раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Инвеститора, као 
и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних  болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на 
раду и других законских прописа и посебних аката Инвеститора, која регулишу ову 
материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од 
настанка повреда на раду или професионалних болести. 

 
 ________________________ 

                 (м.п.)                            (потпис одг. лица понуђача) 
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3. Да извођач радова прихвата захтеве Инвеститора из тачке 2. овог става. 
 
 
ПРЕДМЕТ 

 
Тачка 1. 

 
Предмет овог Прилога је дифинисање права Инвеститора и права и обавеза 

извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом 
пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и 
здравља на раду (у даљем тексту: БЗР). 

 
Тачка 2. 

 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у 

току припрема за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора,  у току 
трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у 
свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим 
прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Инвеститора. 

 
Тачка 3. 

 
Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су 

спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна 
околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду 
прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и 
свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних 
објеката, пролазника или учесника у саобраћају. 

 
Тачка 4. 

 
Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује 

приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог 
Прилога. 

 
Тачка 5. 

 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у 

току припрема за пружање услуга/извођење радова које су предмет Уговора, у току 
трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају 
свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе 
код Инвеститора, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 

1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну 

заштиту на раду; 
3. процедуре Инвеститора за спровођење система контроле приступа и дозвола за 

рад увек морају да буду испоштоване; 
  

 
 

________________________ 
                 (м.п.)                              (потпис одг. лица понуђача) 
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4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек 
морају да буду испоштоване; 

5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама 
Инвеститора, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 

6. забрањено је уношење оружја унутар локација Инвеститора, као и неовлашћено 
фотографисање; 

7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 
 

Тачка 6. 
 

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих 
запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођења радова 
које су предмет Уговора. 

У случају непоштовања правила БЗР, Инвеститор неће сносити никакву 
одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на 
раду, односно оштећења средстава за рад. 

 
Тачка 7. 

 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за 

коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у 
складу са важећим прописима који регулишу БЗР  у Републици Србији и која ће бити 
опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање 
услуга/извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима 
из области БЗР, односно интерним документима Инвеститора. 

 
Тачка 8. 

 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и 

испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад 
која ће бити коришћена за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, у 
складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим 
стандардима у Републици Србији односно интерним актима Инвеститора.  

Уколико Инвеститор утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе 
и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, 
уношење истих на локацију Инвеститора неће бити дозвољено. 

 
Тачка 9. 

 
Извођач радова је дужан да Инвеститор најкасније три дана пре датума почетка 

радова достави: 
1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети 

да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 
2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извођача радова. 

  Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о: 
1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
2. извршеним лекарским прегледима запослених,  
3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и  
4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

 ________________________ 
                 (м.п.)                              (потпис одг. лица понуђача) 
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Тачка 10. 
 

Инвеститор има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан 
и здрав рад приликом извођења радова/пружања услуга које су предмет Уговора. 

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране 
Инвеститора омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад. 

Инвеститор има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи 
заустављање даљег извођења радова/пружања услуга док се не оклоне уочени 
недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу. 

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Инвеститора из става 3. ове 
тачке. 

 
Тачка 11. 

 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора деле радни 

простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених. 
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући о обзир 

природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом  мера за 
отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да 
обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим 
ризицима и мерама за њихово отклањање. 

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим 
споразумом. 

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Инвеститора одређује се 
лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и 
здравље свих запослених. 

 
Тачка 12. 

 
Извођач радова је дужан да благовремено извештава Инвеститора о свим 

догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга 
који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 

Извођач радова је дужан да Инвеститору достави копију Извештаја о повреди на 
раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења 
радова/пружања услуга који су предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања 
Извештаја о повреди на раду. 

  
 

Овај прилог сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по два примерка 
налазе код сваке од уговорних страна. 
  

У г о в о р н е   с т р а н е: 
 

                 За извршиоца                                                                За наручиоца, 
                 Д и р е к т о р,                                                                Д и р е к т о р, 
 
       ______________________                                    __________________________ 
                                                                                      Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж. 
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Образац бр.11.                                                                                                 
 

ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (В-ЈНОП бр.39/13)  

 

 Понуђач је, у току, 2011., 2012. и 2013. године, извршио радове који су предмет ове 
јавне набавке, како је назначено у датој табели: 
 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно 
потврду свога наручиоца (потписану и печатирану).  

Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац 
садржи најмање онолико података колико садржи образац наручиоца.  

 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца радова 
 

 
Место 

седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 

наручиоца 

 
Предмет 
 Уговора 

(назив радова) 

 
Година 

извршења 
радова 

Укупна 
вредност 

извршених 
радова  

(у динарима  
без ПДВ-а) 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

6.  
 

     

7.  
 

     

8.  
 

     

9.  
 

     

10.  
 

     

 
 
 

   УКУПНО за 2011, 2012 и 2013. 
годину. 
(у динарима без ПДВ-а) 
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 Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може 
кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца захтева-понуђача.  

Уколико је– ПД„ЈУГОИСТОК“ д.о.о. - Огранак Електродистрибуција Врање, означен као 
наручилац, није потребно достављати поменуте потврде о извођењу радова, већ је потребно 
само навести све тражене податке из табеле.  
                             
                       За понуђача, 
                                                                                                                                                                                                                         
         _________________________ 

 
 
 

У ________________________,                                                 
 
Дана, ____________ 2014. године.                  
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Образац бр.12. 

 
Штамбиљ издаваоца потврде 

 
 

______________________________________________ 
 
 

___________________________________________ 
 

                                                     
 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом располаже ово 
Предузеће, издаје се следећа  

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 Овим се непозиво потврђује да је ______________________________________  из  
__________________________________, а на основу закључених одговарајућих уговора, 
извршило ниже наведене радове, и то: 
 

  

  

 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe радова:  

адаптација - пренамена старе трафостанице у просторије за смештај радника у 
отвореном поступку, В-ЈНОП бр.39/13. коју спроводи наручилац ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. - 

Огранак Врање, док се у друге сврхе не може користити. 
                                                                                       

                                                                                         За издаваоца потврде, 
 

                                                              (м.п.)                  ___________________________ 
 (потпис одговорног лица)  

 

 
У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 

 
 
 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив радова 

Укупна  
уговорена вредност 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

 
Година 

Извођења 
радова 

   

  1.  

     

   

   

  2.  

  

   

   

  3. 
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Образац бр.13 
В-ЈНОП бр. 39/13 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

у својству понуђача 
(носиоца посла у заједничкој понуди) 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 
_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 
 
 

располажемо довољним техничким капацитетом за реализацију уговора на основу спроведене 

јавне набавке број В-ЈНОП бр.39/13, набавка радова: адаптација - пренамена старе 
трафостанице у просторије за смештај радника у отвореном поступку, В-ЈНОП 
бр.39/13. 

 
 

 
                     За понуђача, 

                                                   
                               (м.п.)                        __________________________ 
                                                                                    (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                      (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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Образац бр.14 

   В-ЈНОП бр. 39/13 

 
ЕД „ЈУГОИСТОК“ 

 
 
 
 

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 радова: адаптација - пренамена старе трафостанице у 
просторије за смештај радника у отвореном поступку, В-ЈНОП бр.39/13. 

  
 
  I. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има  - 1 (једног) 
дипломираног инжењера грађевинске струке, са важећом лиценцом, бр. лиценце 410, 
запослен на неодређено или одређено време, и то: 

 
1. ___________________________________, 
             (име и презиме) 

 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
 II. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање - 5 (пет) 
радника, запослених на неодређено или одређено време, са најмање III степеном 
стручне спреме, и то:  
     

1. ___________________________________, 
             (име и презиме) 

 
2. ___________________________________, 
 
3. ___________________________________, 
 
4. ___________________________________, 
 
5. ___________________________________, 
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за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
III. Уједно изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има у радном 

односу (на неодређено и одређено време), укупно ___________ запослених, и то: 
 

- укупно _________ запослених на неодређено време и 
 
- укупно _________ запослених на одређено време. 
 
 
 
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 ___.___. 2014. године. 
 

 
                 

 
 


