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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 учешђе 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 понуђача  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 својине, 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. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
19.Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.10.), 
20.Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.11.), 
21. Образац бр. 12. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
22. Образац бр.13. - 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,  
23. Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (Образац бр.14.) и 
24.Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.15). 
 

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

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

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

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

о јавној набавци. 
 
Контакт: Центар за набавке и уговоре, тел/факс: 018/518-544, за технички део 

Глигор Глигоров, дипл.грађ.инж., тел: 064/8753368 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Набавка радова: Изградња нових и реконструкција постојећих уљних када, 
одводних канала и уљних јама у ТС ( 45000000 – грађевински радови -назив и 
ознака из општег речника набавки) 
  

 
 

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. 
 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

  Набавка  радова: Изградња нових и реконструкција постојећих уљних 
када, одводних канала и уљних јама у ТС ( 45000000 – грађевински радови -назив 
и ознака из општег речника набавки) 
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 2.  Oпис захтеваних радова и потребан обим:  
 

      

Ред. 
бр. 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина 

1 2 3 4 

1 

Санација уљних када у ТС 35/10 кВ у Врањској бањи (2 
ком), "Врање 2" у Врању 
(1 ком), ТС "Јумко" у Врању (3 ком), и ТС "Трговиште" у 
Трговишту (1 ком) 
 

  

1.1 

Санација дна и зидова уљне каде ситнозрним цементним 
малтером 1:1 дебљине слоја d=3-4 cm, армиран 
поцинкованим рабиц плетивом - мрежом Ø1,6 mm, 25x25 mm, 
пунктована. 
Позиција радова обухвата: 

- Вађење гранулисаног шљунка (туцаник) из уљне 
каде, складиштење у непосредној близини, и након 
санације уљне каде поновно убацивање и 
планирање шљунка у каду. 

- Чишћење, одмашћивање и испирање површине 
дна и унутрашњих страна зидова уљне каде и 
носача трафоа, а по потреби и обијање оштећених, 
напрслих и / или хаварисних делова бетонских 
зидова;   

- Демонтажа и поновна монтажа уљне решетке; 
- Шприцање површина ретким цементним малтером 

1:1; 
- Набавка и уградња поцинковане рабиц мреже Ø1,6 

mm, 25x25 mm, пунктована, на одстојницима 10 
mm . 

- Набавка, испорука и уградња цементног малтера 
1:1 са додацима за водонепропусност (типа Izolit 1 
Isoplast Dramin, или сличног типа), бетонске 
површине на споју старог бетона и малтера 
премазати средствима за бољу везу ових бетона 
(СН веза) у три слоја и то тако што прва два треба 
пустити да се осуше, а трећи нанети непосредно 
пре малтерисања . 

- Справљање малтера са додатком средства за 
трајнију везу  између старог бетона и цементног 
малтера.  

- Обрачун по м² комплет према опису (7x25,32 m2). 

m2 177,24 

2 
Реконструкција уљних када и темеља ЕТ 8 MVA 
у ТС 35/10 kV "Бујановац 1"у Бујановцу 

  

2.1 

Разбијање армирано бетонских зидова и доње плоче уљне 
каде, носача и темеља трафоа. Шут од разбијеног бетона 
одбацити на страну, утоварити у возило и извести на 
депонију транспортне даљине до 2 km. 
Напомена: При разбијању бетонских површина водити рачуна 
да не дође до оштећења инсталација. Трафо демонтира и 
уклања наручилац радова. 
Обрачунава се по m3 разбијеног и одвеженог бетона за 2 
уљне каде.  

m3 17,60 
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Ред. 
бр. 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина 

1 2 3 4 
 
 
 

 
 

 Уљна када и носачи трафоа   

2.2 

Ископ у земљи III и IV категорије за уљну каду и темеље 
носача 
трансформатора са одбацивањем ископане земље у страну. 
Димензије ископа јаме: ширина 5,00 m, дужине 6,80 m, 
дубине 
0,7 m. На делу темеља носача трафоа ради се продубљење 
ископа 2x0,6x0,55x3,0 m, као и на делу АБ сливника за уље 
0,8x0,6 m дубине 0,5 m. 
обрачунава се по m3 ископане земље. 

m3 26,00 

2.3 

Набавка материјала и израда тампонског слоја од шљунка 
природне мешавине d=15 цм испод уљне каде, темеља 
трафоа и сливника.тампонски слој набити до потребне 
збијености вибро плочом, или сл. 
Обрачун по m2 површине јаме. 

m2 24,00 

2.4 

Бетонирање доње плоче уљне каде, темеља носача трафоа 
и сливника бетоном MB 30 са додацима за водонепропусност 
у потребној оплати димензија према датим детаљима.  
Доњу плочу уљне каде и сливник армирати арматурном 
мрежом Q 503 . Темеље носача трафоа армирати у доњем и 
горњем појасу са RA 5Ø12, u Ø8/15. 
На споју сливника и доње плоче уградити рам за решетку 
уљне каде од "L" профила 50.50.5. 
Napomena: pre betoniranja slivnika ugrađuje se odvodna PVC  
cev Ø200 mm (obračunava se posebno). 
Obračunava se po m3 уграђеног бетона комплет са материја- 
лом, израдом, оплатом и арматуром. 

m3 4,12 

2.5 

Бетонирање зидова уљне каде d=15 cm и носача трафоа (2 
ком) бетоном MB 30  са додацима за водонепропусност у 
потребној оплати и набавком и уградњом потребне арматуре, 
димензија према датим детаљима. 
Зидове уљне каде армирати арматурном мрежом Q503 са 
потребном везом настављања и спајања арматуре. Носаче 
трафоа армирати ребрастом арматуром RØ12/e=10cm 
(подужна арматура) и RØ10/e=15  cm (попречна арматура) 
према датим детаљима. На средишњем делу носача 
оставити отворе трапезастог облика 
изнад доње плоче уљне каде велличине 60/40x40 cm ради 
проласка уља и воде. 
Напомена: Посебну пажњу обратити на спојеве бетона 
зидова и доње плоче уљне каде и носача трафоа. 
Обрачунава се по м³ уграђеног бетона комплет са 
материјалом, израдом, оплатом и арматуром. 

m3 4,68 

2.6 

Набавка материјала, израда и монтажа 2 ком нових решетки 
за ношење туцаника (гранулисаног шљунка) габарита - 
димензија  50 x 30 cm. Рам се ради од "L" профила 45x45x4 
mm, а сама решетка од "флахова" 40x4 mm на размаку од 30 
mm. Флахови се укрућују по дужини.  У цену је урачуната и 
антикорозивна заштита. 
Обрачун по комплету. 

kpl 1,00 
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Ред. 
бр. 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

 Уљна канализација   

1.2.7 

Ископ рова за полагање канализационих цеви у земљишту IV 
категорије са одбацивањем ископане земље у страну. 
Rov je dimenzija : ширине 40 cm, дубине 120 cm. Дно рова  
испланирати у пројектованом нагибу и очистити од оштрог 
камења. 
Обрачун по m3 извршеног ископа. 

m3 19,20 

1.2.8 

Набавка, испорука и уградња песка у канализациони ров: 
10 cm испод цеви, а након монтаже цеви песак се уграђује 
око цеви и 10 cm изнад цеви. 
Обрачун по m³ уграђеног песка. 

m3 5,20 

1.2.9 

Набавка, испорука и монтажа цеви уљне канализације PVC 
Ø200 mm према пројектованим котама нивелете и датим 
падовима на припремљеној подлози од песка. У цену 
урачунато и испитивање водонепропусности уљне 
канализације. 
Потребни фазонски комади улазе у обрачун по m1 цеви. 
Обрачун по m1 канализације све комплет готово. 

m1 40,00 

1.2.10 

Затрпавање рова уљне канализације земљом из ископа са 
ручним набијањем у слојевима од 15-20 cm. Приликом 
набијања насипане земље водити рачуна да се не оштете 
цеви. 
Обрачун по m³ извршеног затрпавања 

m3 11,20 

1.2.11 
Превоз, разастирање и планирање вишка земље из ископа у 
кругу трафостанице на месту које одреди инвеститор. 
Обрачун по m3 испланиране земље. 

m3 8,00 

1.2.12 

Затрпавање простора - шупљина око зидова уљне каде 
земљом из ископа са набијањем. 
Затрпавање се врши након бетонирања уљне каде и 
везивања бетона и испитивања водонепропусности. 
Обрачун по m3 . 

m3 38,68 

1.2.13 
Разастирање и планирање вишка земље из ископа у кругу 
трафостанице на удаљености до 50 m. 
Обрачун по m3. 

m3 1,00 

1.2.14 
Набавка, убацивање и планирање гранулисаног шљунка  
Ø40-60 mm. 
Обрачунава се по m3. 

m3 2,00 
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Ред. 
бр. 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина 

1 2 3 4 
 
 
 
 

3 
Санација уљне каде и јаме у ТС 35/10 kV 
"Власотинце" у Власотинцу 
 

  

3.1 

Бетонирање надвишења зидова уљних када бетоном MB 30, висине 
30 cm, d=20cm, L=2*(4,80+3,80) 2 ком 
Позиција радова обухвата: 

- Чишћење, одмашћивање и испирање површине и 
горњих делова зидова уљних када, а по потреби и 
обијање оштећених, напрслих и / или хаварисних 
делова бетонских зидова;   

- Израда двостране оплате од чамове даске и штафли за 
бетонирање надвишења зидова, са потребним 
подупирањем и везивањем: 

- Израда везе арматуре старог и новог бетона-бушење 
рупа Ø10 на размаку од 20 cm у старом бетону дубине 
мин 15 cm  и уградња арматурних шипки RØ10, lg=50 
cm.: 

- Набавка и монтажа арматуре MA Q188 (38,00 kgr) ; 
- Набавка, испорука и уградња бетона MB 30 са 
додацима за водонепропусност (2,10 m³), бетонске 
површине на споју старог и новог бетона премазати 
средствима за бољу везу ових бетона (СН веза) у три 
слоја и то тако што прва два треба пустити да се осуше, 
а трећи нанети непосредно пре наливања новог бетона. 
У почетку новог бетонирања наносити ситнозрни бетон у 
који се додају средства за трајнију везу између старог и 
новог бетона.  

- демонтажа и уклањање оплате и шута. 
    Обрачун по m¹ комплет према опису. 

m1 34,40 

3.2 

Бетонирање надвишења уљне јаме бетоном MB 20, висинe 30 cm, 
d=15cm, O = 2,20 m Позиција радова обухвата: 

- Чишћење, одмашћивање и испирање површине и 
горњих делова зида надвишења, а по потреби и 
обијање оштећених, напрслих и / или хаварисних 
делова бетонских зидова; 

- Демонтажа и поновна монтажа ливено гвозденог 
поклопца Ø 600 mm са металним рамом; 

- Израда двостране кружне оплате за бетонирање 
надвишења 

- Израда везе арматуре старог и новог бетона-бушење 
рупа Ø 10 на размаку од 20 cm у старом бетону дубине 
мин 10 cm и уградња арматурних шипки R Ø 8, lg=30 cm 

- Набавка и монтажа арматуре MA Q188 
- Набавка, испорука и уградња бетона MB 30 бетонске 
површине на споју старог и новог бетона премазати 
средствима за бољу везу ових бетона (СН веза) у три 
слоја и то тако што прва два треба пустити да се осуше, 
а трећи нанети непосредно пре наливања новог бетона. 
У почетку новог бетонирања наносити ситнозрни бетон у 
који се додају средства за трајнију везу између старог и 
новог бетона. 

- демонтажа и уклањање оплате и шута.Обрачун по 
комплету према опису. 

 

комплет 1,00 
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4. 

 
УЉНА ЈАМА у кругу ТС 35/10 kV "Куршумлија 1" у 
Куршумлији 
 

  

Ископ у земљи IV i V категорије за уљну јаму са одбацивањем 
ископане земље на страну.Ископану земљу одбацити 
минимум 1,00 m од ивица ископа. 
Димензије рова јаме су: ширине 4,30 m, дужине 5,10 m и 
дубине h=2,40 m, и веће су по ширини и дужини cca 1,00 m са 
свих страна. Обрачун по m3 ископане земље. 

m3 52,63 

Напомена: Уколико се приликом ископа  земљишта од стране 
надзорног органа констатује мања (III) или већа категорија 
земљишта (VI), у обрачун  ће ући цена дата за одговарајућу 
категорију земљишта. 

  

- ископ у земљи III категорије m3 1,00 

4.1 

- ископ у земљи VI категорије m3 1,00 

4.2 

Набавка  материјала и израда тампон слоја од шљунка d=10 
cm испод доње плоче уљне јаме. Шљунак набијати вибро 
плочом до потребне збијености. 
Обрачун по m2 (3,20 x 2,50 m). 

m2 8,00 

4.3 

Затрпавање простора - шупљина око зидова и горње плоче 
уљне јаме земљом из ископа са набијанњем. 
Затрпавање се врши након бетонирања уљне јаме и 
везивања бетона и испитивања водонепропусности. 
Обрачун по m3 . 

m3 38,68 

4.4 
Разастирање и планирање вишка земље из ископа у кругу 
трафостанице на удаљености до 50 m. 
Обрачун по m3. 

m3 13,95 

4.5 

Бетонирање доње плоче уљне јаме армираним бетоном MB 30 са 
додатком адитива за водонепропусност . 
Дебљина плоче је 15 cm са падом према таложнику од 2%. 
(димензије таложника 30x30x30 cm.).Плоча се армира арматурном 
мрежом Q283. У цену урачуната потребна арматура и оплата, и 
израда таложника. Обрачун по m2 плоче. 

m2 9,50 

4.6 

Бетонирање горње плоче уљне јаме армираним бетоном MB 
30 дебљине d=10 cm, габарита 3,15x2,35 m. Плоча се армира 
арматурном мрежом Q785. У цену урачуната потребна 
оплата , подупирање и арматура.Обрачун по m2 плоче. 

m2 9,50 

4.7 

Бетониирање зидова уљне јаме армираним бетоном MB 30 са 
додатком адитива за водонепропусност, у потребној оплати, 
дебљина зидова d=15 cm. Зидови се армирају арматурном мрежом 
R785. У цену урачуната потребна оплата, подупирање и арматура. 
Приликом бетонирања зидова на висини 1,10 m изнад коте дна 
уљне јаме(односна на 5 cm испод горње плоче) уградити PVC цев 
Ø200 L=1,00 m, са муфом са спољне стране јаме, цев упада 10 цм у 
унутрашњост јаме. Цев се обрачунава посебно. 
Обрачун по m3 извршеног бетонирања према опису. 

m3 2,05 

4.8 

Бетонирање надвишења уљне јаме (за уградњу металног поклопца) 
светлог отвора Ø600 mm, изнад горње плоче јаме висине. 80 cm, 
дебљине зида 10 cm. Бетонира се бетоном MB 300, арматура Q283. 
У току безонирања уградити метални рам за поклопац отвора јаме. 
Рам и поклопац се обрачунавају посебно. У цену урачуната 
потребна арматура и оплата. 
Види детаљ надвишења уљне јаме. 
Обрачун по m2 површине зида надвишења. 
 

m2 1,76 
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4.9 

Набавка  материјала и израда и монтажа гвоздених 
пењалица Ø 18 mm (kom 5,00) на зид уљне јаме испод 
отвора. Пењалице уградити у току бетонирања.  
Обрачун по комплету. 

комплет 1,00 

4.10 
Набавка, испорука и уградња ливено гвозденог поклопца 
Ø600 mm са рамом, у зеленом појасу.  
Обрачунава се по комаду комплет монтираног поклопца. 

комада 1,00 

 Уљна канализација - цевовод   

4.11 

Ископ рова за полагање канализационих цеви у земљишту IV 
и V категорије са одбацивањем ископане земље у страну.  
Ров је димензија : ширине 40 cm, дубине 120 cm. Дно рова 
испланирати у пројектваном нагибу и очистити од оштрог 
камења. Обрачун по m3 извршеног ископа. 

m3 19,20 

4.12 

Набавка, испорука и уградња песка у канализациони ров: 
10 cm испод цеви, а након монтаже цеви песак се уграђује 
око цеви и 10 cm изнад цеви. 
Обрачун по m3 уграђеног песка 

m3 5,20 

4.13 

Набавка, испорука и монтажа цеви уљне канализације PVC 
Ø200 mm према пројектованим котама нивелете и датим 
падовима на припремљеној подлози од песка. У цену 
урачунато и испитивање водонепропусности уљне 
канализације. Потребни фазонски комади улазе у обрачун по 
m1 цеви. 
Обрачун по m1 канализације све комплет готово. 

m1 40,00 

4.14 

Затрпавање рова уљне канализације земљом из ископа са 
ручним набијањем у слојевима од 15-20 cm. Приликом 
набијања насипане земље водити рачуна да се не оштете 
цеви. 
Обрачун по m3 извршеног затрпавања. 

m3 11,20 

4.15 
Превоз, разастирање и планирање вишка земље из ископа у 
кругу трафостанице на месту које одреди инвеститор. 
Обрачун по m3 испланиране земље. 

m3 11,20 

5 
 
ТС 110/35 kV "Мајданпек 1" у Мајданпеку 
 

  

5.1 

Набавка материјала , израда и монтажа челичних решетки у уљним 
кадама испод трафоа. Позиција обухвата следеће радове: 

- Вађење гранулисаног шљунка из каде cca 6,00 m³ са 
складиштењем (одлагањем ) на страну ; 

- Демонтажа постојећих решетки (ком 3); 
- Набавка материјала, израда и монтажа 3 ком нових 
решетки за ношење туцаника (гранулисаног шљунка), и 
то: 2 ком испод трафоа 1 димензија 230x50, и 1 ком 
испод трафоа 2 димензија 130 x 50. Рам се ради од "L" 
profila 50x50x5 mm, а сама решетка од "flahova" 40x4 mm 
на размаку од 30 mm. Flahovi се укрућују по дужини. У 
цену је урачуната и антикорозивна заштита. 

-  
НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места након уклањања 
гранулисаног шљунка. 

- Убацивање и планирање гранулисаног шљунка Ø40-60 
mm. 

У цену урачунат додатак 20% новог шљунка. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према опису. 
 

комада 1,00 
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5.2 

Израда и монтажа армирано-бетонских поклопаца за 
затварање уљних јама. 
Поклопци се бетонирају бетоном MB 20, армирају 
арматурном мрежом Q188. Димензије поклопца 1 комад 
75x110 cm, 1 комад 70x70 cm  дебљине 7 cm. У поклопац 
уградити 2 комада ручица за подизање поклопца од арм. 
гвожђа GA Ø 12. Један поклопац од гвожђа Ø 90cm. 
НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према опису 

комада 3,00 

6 ТС 110/35 kV "Мајданпек 2" у Мајданпеку   

 

Припремни и завршни радоби на организацији градилишта, 
као и довођење околног терена и објеката оштећених у току 
извођења радова у првобитно стање, неће се посебно 
обрачунавати и наплаћивати. 
Уколико се у току извођења радова појаве подземне воде 
њихово црпљење се неће посебно обрачунавати, већ тај рад 
треба да буде садржан у јединичним ценама позиција из овог 
предмера. 
Обавеза је извођача да пре затрпавања сними све подземне 
објекте у складу са Законом о премеру и катастру, као и све 
надземне објекте у складу са Законом о планирању и 
изградњи, без посебне надокнаде за ове радове. Сви 
земљани радови се обрачунавају према димензијама базе 
темеља или ширине рова из пројекта , а повећане количине 
због обезбеђења од обурвавања или других услова у току 
извођења неће се обрачунавати, већ тај рад треба да буде 
садржан у јединичним ценама позиција из овог предмера. За 
све радова за које је потребна израда и употреба оплате и 
скеле извођач радова треба да је урачуна у јединичну цену 
без посебног наглашавања у описима за позиције из 
предмера . 

  

 Замена цистерне од 25 m3  на месту постојеће уљне јаме.   
 *Земљани радови   

 

Ископ земље се обавља у земљишту III категорије (осим ако 
није другачије речено) са правилним одсецањем бочних 
страница и обезбеђењем од обурвавања за темеље цистерне 
за уље, ровове уљне канализације, шахт уљне канализације 
и сепаратор уља.  
Ископана земља ће се депоновати у непосредној близини , 
користиће се за насипање, а након завршетка радова сав 
вишак ће се депоновати на градску депонију. 
Насипање и набијање земље око новопројектоване цистерне 
за уље (изнад горње половине цистерне), сепаратора за уље 
и у рову уљне канализације изводити са здравом земљом без 
хумуса у слојевима од по 30 cm , уз квашење и прописно 
набијање тако да се постигне збијеност самониклог тла или 
већа.  
Ископ се обрачунава по m3 самониклог тла, мерено према 
пројекту, а у цену је урачунат машински или ручни ископ 
земље и одлагање у непосредној близини. 
Одвоз се обрачунава по m3 самониклог тла и то утовар, 
транспорт и истовар на депонију коју одреди инвеститор. 
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6.1 

Машински ископ земље за цистерну за уље, уљну 
канализацију са шахтом и сепаратором уља.  
Опште као у тачки *) 

- цистерна за уље                                            93,62 m³ 
- шахт уљне канализације                                 2,82 m³ 
- ровови уљне канализације                            25,68 m³ 
- сепаратор уља                                                6,33  m³ 

m3 128,45 

6.2 

Насипање са набијањем земље. Насипање вршити здравом 
земљом без хумуса. Опште као у тачки*) 

- цистерна за уље                                           47,14 m³ 
- насипање око силазног отвора цистерне     9,87 m³ 
- ровови уљне канализације                          20,95 m³ 
- сепаратор уља                                                3,66 m³ 

m3 81,62 

6.3 Одвоз вишка земље на градску депонију. 
Опште као у тачки *) m3 45,23 

6.4 

Набавка, довоз и уграђивање са набијањем песка у 
канализациони ров у току и након постављања бетонских 
цеви.  
Песак уградити у дебљини од 10 cm око цеви у свему према 
детаљу из пројекта, уз константно квашење да би се постигла 
одговарајућа збијеност.  
Обрачун и плаћање се врши по  m³ уграђеног песка мерено 
према пројекту. 

m3 4,27 

6.5 

Набавка, довоз и уграђивање са набијањем песка око 
цистерне за уље. 
Песак се набија и уграђује у потпуно потопљеном стању 
(потпуно натапање водом). 
Обрачун и плаћање се врши по  m³ уграђеног песка мерено 
према пројекту. 

m3 11,28 

 * Земљани радови   
 ** Бетонски радови   

 

Сав материјал мора одговарати важећим прописима. 
Рад на припреми , уграђивању и неговању бетона вршити у 
складу са важећим прописима, стручно са квалификованом 
радном снагом. 
Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и физичке 
карактеристике. Вода чиста без органских примеса. 
Агрегат чист без примеса муља изнад дозвољених граница 
или органских материја, пран и гранулисан у свему према 
важећим стандардима. 
Водоцементни фактор изабрати такав да се омогући 
правилно везивање целе масе бетона , водећи рачуна о 
условима транспорта, уграђивања и климатским и осталим 
условима од важности за квалитет бетона. 
Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона мерено према 
пројекту. 
У цену је урачуната набавка и допремање свог материјала на 
објекат, справљање , транспорт до места уградње, уградња и 
неговање бетона, израда потребне оплате , набавка и 
уградња заптивних трака као и употреба свих адитива којима 
се постиже водонепропусност бетона, Арматура се 
обрачунава посебно (уколико није другачије назначено у 
опису). 
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6.6 

Бетонирање комплетне бетонске конструкције темеља 
цистерне за уље, бетоном MB 30. 
Опште као у тачки **), а у цену улази и обликовање горње 
површине темеља за постављање цистерне. 

m3 11,42 

6.7 

Бетонирање комплетне армиранобетонске конструкције 
шахта уљне канализације бетоном MB 30, класе 
водонепропустљивостi V 6. Опште као у тачки **), а у цену 
улази и обликовање кинета у унутрашњости шахта, као и 
набавка и израда комплетне изолације са унутрашње стране 
епоксидним премазима. 

m3 1,54 

6.8 

Nabavka materijala, spravljanje i ugrađivanje sloja mršavog 
betona d=5 cm MB 10 ispod temelja cisterne za ulje i ispod 
šahtova uljne kanalizacije. Opšte kao u tački **). 

- cisterna za ulje                                                   0,95 m³ 
- šaht uljne kanalizacije                                        0,06 m³ 

m3 1,01 

 ** Бетонски радови   
 *** Армирачки радови   

 

Армирање шахта уљне канализације врши се мрежастом 
арматуром МAГ 500/560 и глатком арматуром ГA 240/360. 
Сечење и савијање арматуре радити према датим детаљима. 
Арматура мора бити права и без корозије. 
Обрачун се врши по килограму уграђене арматуре према 
пројекту. У цену улази набавка, сечења, савијање и 
уграђивање арматуре.  

  

6.9 
Набавка и уграђивање арматуре МАГ 500/560 по детаљима и 
спецификацији арматуре. 
Опште као у тачки ***). 

kg 73,70 

6.10 
Набавка и уграђивање арматуре GA 240/360 по детаљима и 
спецификацији арматуре. 
Опште као у тачки ***). 

kg 15,70 

 **** Разни радови   

6.11 

Набавка и уграђивање ливено-гвоздених типских пењалица Ø 
30 m за шахт уљне канализације, према детаљима из 
пројекта. 
Обрачун и плаћање се врши по комаду уграђене пењалице, у 
цену је урачунат комплетан рад и материјал. 

комада 11,00 

6.12 

Nabavka i ugrađivanje liveno-gvozdenih tipskih šaht poklopaca Ø 
600 mm za šaht uljne kanalizacije, prema detaljima iz projekta.       
Obračun i plaćanje se vrši po komadu ugrađenog poklopca, u 
cenu je uračunat kompletan rad i materijal. 

комада 1,00 

6.13 

Набавка, транспорт и уградња бетонских цеви Ø 200 mm за 
израду уљне канализације. 
Сва места прикључења цеви на шахт , цистерне за уље и 
сепаратора за уље забетонирати ситнозрним бетоном и 
обрадити део око цеви. Обрачун и плаћање се врши по m¹ 
уграђене цеви, комплетан рад и материјал. 

m1 14,50 

6.14 

Набавка материјала, транспорт и израда бетонског блока од бетона 
MB 30 димензија 50x50x50 cm, за везу бетонских цеви Ø 200 mm са 
излазном челичном цеви Ø 325 mm цистерне за уље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално (комплетна позиција), а у 
цену набавка и уградња арматурна мрежа Q188 MAG 500/560 као и 
обрада споја цеви пре бетонирања. 

паушално 1,00 
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Ред. 
бр. 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина 

1 2 3 4 
 
    

6.15 

Набавка материјала, транспорт и израда и уградња челичних 
анкера Ø 16 mm, дужине l=1,00 m, за уградњу цистерне за 
уље у темеље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално, а у цену улази и 
набавка и уградња 2 профила L 60.60.6...320 који се уграђују 
у темеље заједно са анкерима, набавка и угрaдња свих 
потребних навртки, као и сечења, прилагођавање и уградња 
постојеће имене траке за анкерисање дебљине 2 mm. 

паушално 1,00 

6.16 

Транспорт и уградња цистерне за уље на темеље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално, а у цену улази сав 
транспорт хоризонтални и вертикални као и уградња на 
темеље. 

паушално 1,00 

6.17 

Транспорт и уградња сепаратора за уље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално, а у обрачун улази сав 
хоризонтални и вертикални транспорт, уградња, као и сва 
потребна припрема дна јаме сепаратора за улље, пре 
уградње сепаратора за уље, а по препоруци произвођача . 

паушално 1,00 

7 
Санација доње плоче и зидова уљних јама и решетки      
ТС 35/10 kV: " Бор II", " Бор III", " Злот Дубрава" у Бору и 
"Зајечар II", " Кристал" у Зајечару 

  

7.1 

Санација дна и зидова уљне јаме ситнозрним цементним 
малтером 1:1 дебљине слоја d=3-4 cm, армиран 
поцинкованим рабиц плетивом - мрежом Ø1,6 mm, 25x25 mm, 
пунктована. 
Позиција радова обухвата: 

- Чишћење, одмашћивање и испирање површине 
дна и унутрашњих страна зидова уљне јаме , а по 
потреби и обијање оштећених, напрслих и / или 
хаварисних делова бетонских зидова;   

Напомена: пражњење уљне јаме врши наручилац радова  
преко овлашћене организације. 

- Шприцање површина ретким цементним малтером 
1:1; 

- Набавка и уградња поцинковане рабиц мреже Ø1,6 
mm, 25x25 mm, пунктована, на одстојницима 10 
mm . 

- Набавка, испорука и уградња цементног малтера 
1:1 са додацима за водонепропусност (типа Izolit 1 
Isoplast Dramin, или сличног типа), бетонске 
површине на споју старог бетона и малтера 
премазати средствима за бољу везу ових бетона 
(СН веза) у три слоја и то тако што прва два треба 
пустити да се осуше, а трећи нанети непосредно 
пре малтерисања. Справљање малтера са 
додатком средства за трајнију везу  између старог 
бетона и цементног малтера. 

Обрачун по m2 комплет према опису (5x18,65 m2). 

m2 93,25 
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7.2 

Набавка материјала , израда и монтажа челичних решетки у 
уљним кадама испод трафоа у TC 35/10 kV Злот Дубрава 
Позиција обухвата следеће радове: 

- Вађење гранулисаног шљунка из каде cca 3,00 m³ 
са складиштењем (одлагањем ) на страну ; 

- Демонтажа постојећих решетки; 
- Набавка материјала, израда и монтажа 4 ком нових 
решетки за  ношење туцаника (гранулисаног 
шљунка) габарита - димензија 97,6 x 96,2  и 2 ком 
97,6 x 46,2 . Рам се ради од "L" profila 60.60.6 mm, а 
сама решетка од "флахова" 40x4 mm на размаку од 
35 mm. Флахови се укрућују по дужини.  

У цену је урачуната и антикорозивна заштита. 
НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места након 
уклањања гранулисаног шљунка. 

- Убацивање и планирање гранулисаног шљнука 
Ø40-60 mm. 

У цену урачунат додатак 20% новог шљунка. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према опису. 

комада 1,00 

7.3 

Набавка материјала , израда и монтажа челичних решетки у 
уљним кадама испод трафоа у TC 35/10 kV Зајечар I  
Позиција обухвата следеће радове: 

- Вађење гранулисаног шљунка из каде cca 3,00 m³ 
са складиштењем (одлагањем ) на страну ; 

- Демонтажа постојећих решетки; 
- Набавка материјала, израда и монтажа 2 ком нових 
решетки за  ношење туцаника (гранулисаног 
шљунка) габарита - димензија 106 x 144. Рам се 
ради од "L" профила 50x50x5 mm, а сама решетка 
од "флахова" 40x4 mm на размаку од 30 mm. 
Флахови се укрућују по дужини. 

У цену је урачуната и антикорозивна заштита.  
НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места након 
уклањања гранулисаног шљунка. 

- Убацивање и планирање гранулисаног шљнука 
Ø40-60 mm. 

У цену урачунат додатак 20% новог шљунка. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према опису. 

комада 1,00 

 
 
 
3. Услови плаћања:  у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана од потписивања 
записника о примопредаји извршених радова - без примедби. 
 
 
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
  
 Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију предеметних радова у трајању од    
најмање 24  (двадесетчетри) месеци од потписивања записника о примопредаји 
извршених радова- без примедби. 
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 Напомена: 
 Понуђач који у својој понуди понуди гарантни рок мањи од 24 месеци од 
потписивања записника о примопредаји извшених радова, таква понуда биће 
оцењена као неприхватљва. 
  
5. Рок извођења радова: 
 
 
 Максимални рок за завршетак предметних радова, који понуђач мође да 
понуди у својој понуди је 60 радних дана oд дана увођења у посао.  
Напомена: 
 Понуђач који у својој понуди, понуди рок за завршетак предметних 
радова дужи од 60 радних дана oд дана увођења у посао, таква понуда биће 
оцењена као неприхватљва. 
 
6. Место извођења радова:  
  
Место извођења радова: ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш (Огранак ЕД Врање, Огранак ЕД 
Лесковац, Огранак ЕД Прокупље и Огранак Електротимок Зајечар).  
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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 додатни 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 предметне јавне набавке 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 (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 
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. 
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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 (чл.75 ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 2). Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала и 

3). Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
 

 - Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

 
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 уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

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

понуда. 
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3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл.75 ст.1. тач.3. 
Закона о јавним набавкама); 

 
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, која је на 
снази у време објаве позива за поднишење понуда. 

 
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 не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75 ст.1. тач.4. Закона о јавним набавкама); 

 
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.  
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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. 
 
НАПОМЕНА: Понуђач  који је уписан у Регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде долазује испуњеност обавезних услова 
предвиђених чл. 75. ств 1. тач. од 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том 
случају понуђач је дужан, да у Изјави на свом обрасцу са меморандумом, која 
мора бити потписана и оверена, наведе да је уписан у Регистар понуђача. 
Такође, уз наведени обраѕац, понуђач може доставити и фотокопију Решења о 
упису понуђача у Регистар понуђача. 

 
5). Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

 
Доказ: 
Изјава (Оразац бр. 3.), о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, која мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица 
понуђача и 

Изјава (Образац бр. 4.), којим гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине, која мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица 
понуђача. 

Напомена: 
Изјаве (Образац бр.3. и бр. 4.) су саставни делови ове конкурсне 

документације. 
Изјаву - Образац бр. 4., подносити само у случају ако је понуђач ималац 

права интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 
 
 
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. 
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Напомена: Овај доказ мора да буде издат након објављивања позива за 
подношење понуда за предметну јавну набавку. 

 
 
НАПОМЕНА: Наведени доказ, за испуњење захтеваног услова из ове 

тачке, понуђачи нису дужни да достављају, ако је исти јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа, односно ако су подаци на основу којих 
наручилац може утврдити да против понуђача није покренут поступак стечаја, 
нити поступак ликвидације, односно претходни стечајни поступак, јавно 
доступни. 
 Улолико се понуђач одлучи да не достави захтевани доказ из ове тачке, у 
том случају је дужан да достави Изјаву на свом обрасцу са меморандумом, која 
мора бити потписана и оверена, у којој ће навести интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни. 

 
 
 2). Да располаже неопходним пословним капацитетом. 
 
  За неопходни пословни капацитет се сматра да је понуђач у претходне три 
године ( 2011., 2012. и 2013.) извео радове који су предмет ове јавне набавке у 
износу  од 4.000.000,00 динара за све три године укупно без обрачунатог ПДВ-а - 
радови се односе на изградњу  базена, колектора,уљних јама, уљних 
када,канализационе мреже, и сл.   
 
 Докази: 
 
Списак извршeних радова, које су предмет ове јавне набавке, за период за 
претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда, са 
појединачним износима закључених уговора,  укупној вредности закључених уговора 
за све три године, са датумима закључења уговора, листама купаца - наручиоца и 
потврдама купаца - наручиоца   
 
- Референт листу (на обрасцу наручиоца) - Образац бр.14. 
- Потврде наручилаца услуга, које прате референт листу - Образац бр.15.  
 
 Уколико понуђач није био основан пре 2011. године, већ је основан у некој 
години из захтеваног периода и самим тим нема пуну годину пословања, те због тога 
нема (а нити може имати) референце у пуном износу који се захтева овим условом, 
наручилац ће прихватити као неопходан пословни капацитет уколико понуђач има 
референце и докаже да је извршио (пружио) предметне услуге у вредности 
сразмерно времену његовог пословања почев од његовог оснивања, обрачунато у 
месецима, а рачунајући пуне месеце пословања почев од првог наредног месеца од 
месеца у ком је основан.  
 (На пример: Ако је понуђач основан 17.07.2012. године, неопходан пословни 
капацитет је дужан да докаже на следећи начин:  
Одговор: Укупан захтевани период је три пословне године - 2011, 2012. и 2013. 
година, а што значи укупно 36 месеци. За 2011. годину није дужан да доказује 
пословни капацитет, јер у том периоду није ни био основан. За 2012. годину - дужан 
је да докаже пословни капацитет - референце, само за месеце почев од 8-ог месеца 
2012. године,  (од августа до децембра, дакле само за 5 месеци), као првог пуног 
месеца почев од месеца у којем је основан. Ако се томе дода и пуна 2013. година, у 
којој има 12 месеци, то јасно указује на закључак да ће понуђач бити у обавези да 
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докаже референце за укупно 17 месеци. Укупна вредност референци коју ће понуђач 
бити у обавези да докаже биће израчуната према формули: 

    
  Вр = 4.000.000,00   Х   17 =  111.111,11  X 17  =   1.888.888,89 динара. 
                             36 
 
 Где је:  Вр - новчана вредност приказаних референци. 
 

 То даље значи да је потребно да, за период од његовог оснивања до краја 
захтеваног периода, у трајању од 17 месеци (за пет месеци у 2012. години и целу 
2013. годину), понуђач докаже референце у укупном износу од најмање 1.888.888,89 
динара 
 Дакле, такав понуђач, који је основан, на пример дана 17.07.2012. године, 
дужан је да докаже референце у износу од најмање 1.888.888,89 динара динара за 
захтевани период од три године (2011, 2012. и 2013.године) да би му се признао 
услов у погледу неопходног пословног капацитета за извршење ове јавне набавке. 
 Исти метод обрачуна ће бити примењен за било који други датум 
оснивања понуђача.  

 
 НАПОМЕНА:  

Понудa понуђача који у претходне три пословне годинe, односно у току 
2011, 2012. и 2013. године није извршио (пружио) предметне услуге у укупној 
вредности од најмање 4.000.000,00 динара, за целокупни период од три 
претходне пословне године, без обзира у којој вредности и колико је услуга 
извршио у свакој од наведених година - сматраће се да не располаже 
неопходним пословним капацитетом за извршење предметне јавне набавке и 
таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 
 

 4). Да располаже довољним техничком капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке.  
 Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач, поседује у 
власништву (својини) или по било ком другом правном основу има право 
коришћења, и то: 

 
- најмање једно специјално возило са погоном 4х4 и хидрауличком      
дизалицом за подизање терета;  
- најмање једно теретно возило носивости преко 4 тоне; 
-  најмање један агрегат за производњу ел. енергије; 
-  најмање две мешалице за бетон; 
- најмање један апарат за електрично заваривање 

 
Доказ : 
 
 

-  Изјаву о довољном техничком капацитету (на обрасцу наручиоца) 
- Фотокопије рачунa о набавци наведе опреме или уговоре или извод из пописнe 
листe зa 2013. годину или било који други доказ из кога наручилац може утврдити да 
понуђач има у власништву или по било ком другом правном основу право 
коришћења захтеване опреме, а која опрема је одређена као довољан технички 
капаците 
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5). Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне 

јавне набавке.  
 Довољним кадровским капацитетом сматра се да понуђач на дан 
подношења понуде, има најмање: 
 

- 12 запослених лица, запосленa (на одређени или неодређено време) 
или радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду од 
којих је 
- најмање 1 запослени са високом стручном спремом грађевинске струке, са 
лиценцом  310 или  312 запосленa (на одређени или неодређено време) или 
радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
- најмање 1 запослени са средњом стручном спремом грађевинске струке, 
запосленa (на одређени или неодређено време) или радно ангажованa ван 
радног односа у складу са важећим Законом о раду 
- 2 тесара, запосленa (на одређени или неодређено време) или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
- 2 бетоњерца, запосленa (на одређени или неодређено време) или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
- 1 армирача (КВ, НК) запосленa (на одређени или неодређено време) или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
 

 
 Докази: 

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је уз понуду 
доставити: 

-  Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца) и 
- Фотокопије oбразаца - Потврда о поднетој пријави - одјави  осигурања - (Образац 

М3А или МА), оверене печатом Фонда ПИО и  
    -Уговорe о радном ангажовању ван радног односа ( нпр. уговор о привремено 

повременим пословима, уговор о делу, као и остале уговоре предвиђене Законом о 
раду по овом основу) за сва лица која се захтевају као услов за довољан кадровски 
капацитет, 

-  Фотокопије важећих лиценци, за оне запослене који се захтевају са лиценцом. 
 

 Понуђач који нема, односно који не поднесе све неопходне доказе којим 
доказује да има запослена лица у складу са овом тачком, сматраће се да не 
располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне јавне 
набавке и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 
 
  

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, а доказ о 
испуњености услова из чл. 75. ст.1. тач.5) Закона о јавним набавкама за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача, односно све доказе предвиђене из Услова за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 
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Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни услови и 
потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл.75. 
став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност 
тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, 
прописаних чл. 76. ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује 
испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење 
истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

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

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

понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене 
из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни 
услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама.  
 Услов из чл.75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, 
из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 
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Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

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

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

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

 
   НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 
 

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

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

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

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

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
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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. 

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. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

Напомена:  
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 подноси 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: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана 
Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (Центар за набавке и уговоре), са назнаком: , 
Изградња нових и реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних 
јама на ТС (45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14, - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 23.01.2015. године до 12,00 часова. 
 Понуда која пристигне код наручиоца после напред 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 
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то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених 
опција, на местима где је таква могућност понуђена. 
 НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

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

 
2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на 

предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
  2.3. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се 
изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у 
зависности од наступа понуђача.  

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом 
тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог 
понуђача из групе понуђача. 

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. 

 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да ће предметну 
јавну набавку извршити са ангажовањем подизвођача, 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 подизвођача.  
 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:'' - 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, на начин како је то наручилац  даље у 
наставку текста овог упутства прописао: 
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2.8.1. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Укупна 
понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне 
понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 
2.8.2.У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – 
уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, на предвиђеном 
месту уписати ''0''. 
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 – „Начин спровођдња 
контроле и обезбеђивање гаранција“  – уписати број месеци понуђеног 
гарантног рока од дана потписивања Записника о примопредаји извршених 
радова -без примедби.  
Напомена: Гарантни рок не сме бити краћи од 24 месеци од дана 
потписивања Записника о примопредаји  извршених радова -без 
примедби. 
Напомена: Уколико понуђач у понуди наведе краћи гарантни рок од 24 
месеци од дана  потписивања Записника о примопредаји објекта -без 
примедби, таква понуда биће оцењена као неприхватљива 
2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 3 – „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем 
понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
2.8.7. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 4. „Рок извршења радова“  – 
на предвиђеном месту уписати рок извршења, рачунајући у календарским 
данима, а од дана увођења у посао. 
НАПОМЕНА:  Уколико понуђач у понуди наведе дужи рок од 60 
календарских дана од дана увођења у посао,  таква понуда биће 
оцењена   као неприхватљива 

 2.8.7. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 5. и 6. 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. (нa пример:       прецртати рок од 60 дана под тачком  ''VII. - 6 - "Рок 
важењa понуде" и уписати краћи или дужи рок или под тачком  ''VII. -  5 - 
Место извршења радова - не изјашњавати се, будући да нису ни понуђене 
опције. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе 
по истoj тачки. 

 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: 
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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.ст.2. Закона о 
јавним набавкама, 

4.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.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 средства обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, 

9. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 
за отклањање грешака у гарантном року, 

10.  Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  

11.  Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.10.), 
12.  Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.11.), 
13.  Образац бр. 12. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

14.  Образац бр.13. - 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,  

15.  Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (Образац бр.14.) и 

16.  Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.15.), 
 
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. 
 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.  
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 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "ЕПС ЕД 
„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (служби за 
набавке и уговоре), са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку радова: – Изградња нових и 
реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,    - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку радова: – Изградња нових и 
реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,   - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку, радова: – Изградња нових и 
реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,    - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку, радова: – Изградња нових и 
реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14, - 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 адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
 5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 Понуђач може да поднесе 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. 
12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 12.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

 
 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 обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 
као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
   
НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 12.), 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 набавци 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. 

Плаћањe је у року до 45 (четрдесетпет) дана од потписивања Записника о 
примопредаји извршених радова -без примедби, 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
 8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде je 60  дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 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 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Понуђена цена је са укалкулисаним свим зависним трошковима (основна цена 
рада, превоз запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, ноћни рад, евентуални 
прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са 
Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у понуђену цену у 
складу са обрасцем Структуре цене). 
 Цена је фиксна и не може се мењати.  
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 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
  
 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 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 заштите животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
 11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

  12.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 1 
(једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финасијског 
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 облашћеног лица за заступање, а 
уз исто 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 потписивања записника  о примопредаји извршених радова 
-без примедби,примедби уколико се не стекну услови за њену реализацију. 

 
 Уколико извршилац услуге из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
изврши услугу која чини предмет овог уговора у уговореном року за извршење, исту  
може  извршити  у  даљем  року од 5 дана, у ком  случају наручилац услуге има 
право на уговорну казну због неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 
2% 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 (соло) менице извршиоца услуге за добро извршење посла. 
                                                                                  
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца услуге да 
извршиоца услуге обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну 
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казну, те да ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извршилац услуге дужан 
да плати наручиоцу услуге уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  

 
Уколико извршилац услуге, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 

извршии услугу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 5 дана од дана истека уговореног рока купац може раскинути овај 
уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а у сваком случају има право 
на накнаду штете. 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 1 (једну) 
бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финасијског 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 облашћеног лица за заступање, а 
уз исто 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 менице за отклањање грешака у гарантом року изабраном 
понуђачу вратити 30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну 
услови за њену реализацију. 

 Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступи на начин и року од 5 дана, купац има право на уговорну казну у висини од 
1% од укупне уговорене цене (без ПДВ-a) за сваки дан задоцњења, а највише 5% од 
укупне уговорене цене (без ПДВ-a), активирањем сопствене (соло) менице продавца, 
као средства за обезбеђење овог уговора за отклањање грешака у гарантном року, а 
у сваком случају има право на накнаду материјалне штете. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
 

 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а 18000 
Ниш“(Центар за набавке и уговоре), електронске поште на e-mail: 
dusanka.nocic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-591, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде, у временском периоду од 7.30 часова 
до 15.30. часова сваког радног дана,( уколико додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде стигну после тог времена сматраће се да су стигле 
наредног дана).    
 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.  
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 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 
бр. 52/14. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да 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 одређен 
чланом 20. Закона. 

  
 
 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. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА 
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 
 
  
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступкујавне набавке: 
1)поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. ЗЈН, 
2)учинио повреду конкуренције, 
3)доставио неистините податке у понуди или без обравданих разлога одбио да 
заклјучи уговор о јавној набавци, након што мује уговор додељен, 
4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

 Доказ може бити: 
1)правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, 
2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза, 
3)исправа о наплаћеној уговорној казни, 
4)рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року, 
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5)извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором, 
6)изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условим предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 
7)доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
8)други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
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 додатно обезбеђење испуњења уговорених 
обавеза, која мора да буду 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 
попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 15% 
од укупне вредности уговора, за предметну јавну набавку, без ПДВ-а. Уз преметну 
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 додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, мора бити 
најмање 30 дана од дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну 
набавку.  
 Наручилац ће меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
изабраном понуђачу вратити 31. дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку, уколико се не стекну услови за њихову реализацију. 
 
 НАПОМЕНА: 
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци 
Управе за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
 
 
 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“.  
 
 
 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 најкраћи рок 
извршења.  

 
 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац 
права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 
 
 
 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  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона  o јавним набавкама. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                             
e-mail:dusanka.nocic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-591, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено 
са повратницом, на адреси наручиоца. 
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
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наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
 
 Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
  
 Уколико подносилац захтева оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда такса изнoси од 80.000,00 динара. 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 
од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем 
је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 
 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 
додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда 
или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно 
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 
80.000.000,00 динара. 
 
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  

 1.) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из 
члана 156. ЗЈН која садржи следеће: 

    (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
    (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 
таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и 
датум када је уплата таксе реализована); 
    (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4) број рачуна буџета: 840-742221843-57; 
    (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
    (6) позив на број: 97 50-016; 
     (7) сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa  ознакa јавне 
набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 
     (8) корисник: буџет Републике Србије; 
     (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата републичке административне таксе; 
     (10) потпис овлашћеног лица банке; 

 2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе 
потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив 
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе;  

 3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за 
подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
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средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор; 

 4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 
 
 21.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 
 Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од 
три дана од дана доношења одлуке. 
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана 
када је пријем одбијен. 
 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама.  

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

  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  
 
 

ЈН бр. 52/14 
 
 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: Изградња нових и реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  
и уљних јама на ТС (45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,  .објављеном на 
Порталу јавних набавки, од 24.12.2014. 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: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
VII. Услови:  
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1.  Понуђена цена:  
 
    -  Укупна понуђена 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: _________________ 
_______________________________________________________________________).  

 
 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: ______ 

 месеци од дана потписивања Записника о примопредаји извршених радова  -
без примедби 
 

  3. Услови плаћања: у року до 45 (четрдесетпет) дана од потписивања 
 Записника о примопредаји извршених радова -без примедби,. 
 
           4.  Рок извођења радова:  ______ календарских дана од дана увођења у 
 посао.  

 
5. Место извођења радова: Место извођења радова је подручје ПД 
„Југоисток“ Ниш д.о.о. на територији  Огранка Врање и Огранка Прокупље  
 

    
6. Рок важење понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 

 
 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац бр.1. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.52/14) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радова: Изградња нових и реконструкција постојећих уљних када, одводних 
канала  и уљних јама на ТС (45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,  поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
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. 

 
 

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 копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.2. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.52/14), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку радова: Изградња нових и 
реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14  
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 201__. 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 копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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                                                 Образац бр.3. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

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

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

НАБАВКАМА 
 

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

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова:  Изградња нових и 
реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14, док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 201__. 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 копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.4. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

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

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

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.52/14). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова: Изградња 

нових и реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14, док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
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 копирату 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: 
 

 
VI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин попуњавања Обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 
     1. Образац Структуре цене сачињен је на обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације, а који се доставља понуђачу у прилогу конкурсне 
документације. 

     2.  Образац Структуре цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У Обрасцу Структуре цене, испод наслова  „ПОНУЂАЧ“  – обавезно уписати 

све тражене податке. 
     6. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

_________ 201__. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде. 

     7. У обрасцу структуре цене на свим предвиђеним позицијама обавезно уписати 
понуђенe ценe у динарима, бројчано.      

     8. У делу Обрасца структуре цене, где стоји: „(Укупнa понуђена цена и 
словима:___________)“  – словима уписати износ из збирне рекапитулације, 
из реда „УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са  ПДВ-ом“.  

     9.  Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту и оверити печатом.  
     10. 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.  

 
Уколико понуђач не попуни Образац структуре цене према овом 

Упутству, целокупна понуда ће се сматрати неисправно сачињеном и као 
таква, биће одбијена као неприхватљива.  

   
Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 

доставља свим понуђачима, уз осталу документацију. 
 
 
 

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

Образац бр.5. 
ЈН бр.52/14 

 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
радова: - Изградња нових и реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  
и уљних јама на ТС (45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,   а на основу наше 
понуде, под бр.______________ од ______________ 201__. године, достављамо Вам 

  
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
 
 

 

 
 

Ред. 
бр. 

 
 

Опис радова 

 
Једин
ца 
мере 

 
 

Коли- 
чина 

Једини
чна 
цена 
без  
пдв-а 
(дин) 

Износ 
без 
ПДВ-а 
(дин) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Санација уљних када у ТС 35/10 кВ у Врањској 
бањи (2 ком), "Врање 2" у Врању 
(1 ком), ТС "Јумко" у Врању (3 ком), и ТС 
"Трговиште" у Трговишту (1 ком) 

    

1.1 

Санација дна и зидова уљне каде ситнозрним 
цементним малтером 1:1 дебљине слоја d=3-4 cm, 
армиран поцинкованим рабиц плетивом - мрежом Ø1,6 
mm, 25x25 mm, пунктована. 
Позиција радова обухвата: 

- Вађење гранулисаног шљунка (туцаник) из 
уљне каде, складиштење у непосредној 
близини, и након санације уљне каде 
поновно убацивање и планирање шљунка у 
каду. 

- Чишћење, одмашћивање и испирање 
површине дна и унутрашњих страна зидова 
уљне каде и носача трафоа, а по потреби и 
обијање оштећених, напрслих и / или 
хаварисних делова бетонских зидова;   

- Демонтажа и поновна монтажа уљне 
решетке; 

- Шприцање површина ретким цементним 
малтером 1:1; 

- Набавка и уградња поцинковане рабиц 
мреже Ø1,6 mm, 25x25 mm, пунктована, на 
одстојницима 10 mm . 

- Набавка, испорука и уградња цементног 
малтера 1:1 са додацима за 
водонепропусност (типа Izolit 1 Isoplast 
Dramin, или сличног типа), бетонске 
површине на споју старог бетона и малтера 

m2 177,24 
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премазати средствима за бољу везу ових 
бетона (СН веза) у три слоја и то тако што 
прва два треба пустити да се осуше, а трећи 
нанети непосредно пре малтерисања . 

- Справљање малтера са додатком средства 
за трајнију везу  између старог бетона и 
цементног малтера.  

- Обрачун по м² комплет према опису (7x25,32 
m2). 

2 
Реконструкција уљних када и темеља ЕТ 8 MVA 
у ТС 35/10 kV "Бујановац 1"у Бујановцу 

    

2.1 

Разбијање армирано бетонских зидова и доње плоче 
уљне каде, носача и темеља трафоа. Шут од 
разбијеног бетона одбацити на страну, утоварити у 
возило и извести на депонију транспортне даљине до 2 
km. 
Напомена: При разбијању бетонских површина водити 
рачуна да не дође до оштећења инсталација. Трафо 
демонтира и уклања наручилац радова. 
Обрачунава се по m3 разбијеног и одвеженог бетона за 
2 уљне каде.  

m3 17,60 

  

 
 
 
 

 

  

  

 Уљна када и носачи трафоа     

2.2 

Ископ у земљи III и IV категорије за уљну каду и 
темеље носача 
трансформатора са одбацивањем ископане земље у 
страну. 
Димензије ископа јаме: ширина 5,00 m, дужине 6,80 m, 
дубине 
0,7 m. На делу темеља носача трафоа ради се 
продубљење 
ископа 2x0,6x0,55x3,0 m, као и на делу АБ сливника за 
уље 
0,8x0,6 m дубине 0,5 m. 
обрачунава се по m3 ископане земље. 

m3 26,00 

  

2.3 

Набавка материјала и израда тампонског слоја од 
шљунка природне мешавине d=15 цм испод уљне 
каде, темеља трафоа и сливника.тампонски слој 
набити до потребне збијености вибро плочом, или сл. 
Обрачун по m2 површине јаме. 

m2 24,00 

  

2.4 

Бетонирање доње плоче уљне каде, темеља носача 
трафоа и сливника бетоном MB 30 са додацима за 
водонепропусност у потребној оплати димензија према 
датим детаљима.  
Доњу плочу уљне каде и сливник армирати 
арматурном мрежом Q 503 . Темеље носача трафоа 
армирати у доњем и горњем појасу са RA 5Ø12, u 

m3 4,12 
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Ø8/15. 
На споју сливника и доње плоче уградити рам за 
решетку уљне каде од "L" профила 50.50.5. 
Napomena: pre betoniranja slivnika ugrađuje se odvodna 
PVC  
cev Ø200 mm (obračunava se posebno). 
Obračunava se po m3 уграђеног бетона комплет са 
материја- 
лом, израдом, оплатом и арматуром. 

2.5 

Бетонирање зидова уљне каде d=15 cm и носача 
трафоа (2 ком) бетоном MB 30  са додацима за 
водонепропусност у потребној оплати и набавком и 
уградњом потребне арматуре, димензија према датим 
детаљима. 
Зидове уљне каде армирати арматурном мрежом Q503 
са потребном везом настављања и спајања арматуре. 
Носаче трафоа армирати ребрастом арматуром 
RØ12/e=10cm (подужна арматура) и RØ10/e=15  cm 
(попречна арматура) према датим детаљима. На 
средишњем делу носача оставити отворе трапезастог 
облика 
изнад доње плоче уљне каде велличине 60/40x40 cm 
ради проласка уља и воде. 
Напомена: Посебну пажњу обратити на спојеве бетона 
зидова и доње плоче уљне каде и носача трафоа. 
Обрачунава се по м³ уграђеног бетона комплет са 
материјалом, израдом, оплатом и арматуром. 

m3 4,68 

  

2.6 

Набавка материјала, израда и монтажа 2 ком нових 
решетки за ношење туцаника (гранулисаног шљунка) 
габарита - димензија  50 x 30 cm. Рам се ради од "L" 
профила 45x45x4 mm, а сама решетка од "флахова" 
40x4 mm на размаку од 30 mm. Флахови се укрућују по 
дужини.  У цену је урачуната и антикорозивна заштита. 
Обрачун по комплету. 

kpl 1,00 

  

 
 
 
 
 
 

 

  

  

 Уљна канализација     

1.2.7 

Ископ рова за полагање канализационих цеви у 
земљишту IV 
категорије са одбацивањем ископане земље у страну. 
Rov je dimenzija : ширине 40 cm, дубине 120 cm. Дно 
рова  испланирати у пројектованом нагибу и очистити 
од оштрог камења. 
Обрачун по m3 извршеног ископа. 

m3 19,20 

  

1.2.8 Набавка, испорука и уградња песка у канализациони 
ров: m3 5,20   
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10 cm испод цеви, а након монтаже цеви песак се 
уграђује око цеви и 10 cm изнад цеви. 
Обрачун по m³ уграђеног песка. 

1.2.9 

Набавка, испорука и монтажа цеви уљне канализације 
PVC Ø200 mm према пројектованим котама нивелете и 
датим падовима на припремљеној подлози од песка. У 
цену урачунато и испитивање водонепропусности 
уљне канализације. 
Потребни фазонски комади улазе у обрачун по m1 
цеви. 
Обрачун по m1 канализације све комплет готово. 

m1 40,00 

  

1.2.10 

Затрпавање рова уљне канализације земљом из 
ископа са ручним набијањем у слојевима од 15-20 cm. 
Приликом набијања насипане земље водити рачуна да 
се не оштете цеви. 
Обрачун по m³ извршеног затрпавања 

m3 11,20 

  

1.2.11 

Превоз, разастирање и планирање вишка земље из 
ископа у кругу трафостанице на месту које одреди 
инвеститор. 
Обрачун по m3 испланиране земље. 

m3 8,00 

  

1.2.12 

Затрпавање простора - шупљина око зидова уљне каде 
земљом из ископа са набијањем. 
Затрпавање се врши након бетонирања уљне каде и 
везивања бетона и испитивања водонепропусности. 
Обрачун по m3 
. 

m3 38,68 

  

1.2.13 
Разастирање и планирање вишка земље из ископа у 
кругу трафостанице на удаљености до 50 m. 
Обрачун по m3. 

m3 1,00 
  

1.2.14 

Набавка, убацивање и планирање гранулисаног 
шљунка  
Ø40-60 mm. 
Обрачунава се по m3. 

m3 2,00 

  

 
 
 

 
 У К У П Н О   О Г Р А Н А К   В Р А Њ Е 
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                        ОГРАНКАК ЛЕСКОВАЦ     

 
3 
 

Санација уљне каде и јаме у ТС 35/10 kV 
"Власотинце" у Власотинцу 

    

3.1 

Бетонирање надвишења зидова уљних када бетоном 
MB 30, висине 30 cm, d=20cm, L=2*(4,80+3,80) 2 ком 
Позиција радова обухвата: 

- Чишћење, одмашћивање и испирање 
површине и горњих делова зидова уљних 
када, а по потреби и обијање оштећених, 
напрслих и / или хаварисних делова 
бетонских зидова;   

- Израда двостране оплате од чамове даске и 
штафли за бетонирање надвишења зидова, 
са потребним подупирањем и везивањем: 

- Израда везе арматуре старог и новог 
бетона-бушење рупа Ø10 на размаку од 20 
cm у старом бетону дубине мин 15 cm  и 
уградња арматурних шипки RØ10, lg=50 cm.: 

- Набавка и монтажа арматуре MA Q188 
(38,00 kgr) ; 

- Набавка, испорука и уградња бетона MB 30 
са додацима за водонепропусност (2,10 m³), 
бетонске површине на споју старог и новог 
бетона премазати средствима за бољу везу 
ових бетона (СН веза) у три слоја и то тако 
што прва два треба пустити да се осуше, а 
трећи нанети непосредно пре наливања 
новог бетона. У почетку новог бетонирања 
наносити ситнозрни бетон у који се додају 
средства за трајнију везу између старог и 
новог бетона.  

- демонтажа и уклањање оплате и шута. 
Обрачун по m¹ комплет према опису. 

m1 34,40 

  

3.2 

Бетонирање надвишења уљне јаме бетоном MB 20, 
висинe 30 cm, d=15cm, O = 2,20 m Позиција радова 
обухвата: 

- Чишћење, одмашћивање и испирање 
површине и горњих делова зида 
надвишења, а по потреби и обијање 
оштећених, напрслих и / или хаварисних 
делова бетонских зидова; 

- Демонтажа и поновна монтажа ливено 
гвозденог поклопца Ø 600 mm са металним 
рамом; 

- Израда двостране кружне оплате за 
бетонирање надвишења 

компле
т 1,00 
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- Израда везе арматуре старог и новог 
бетона-бушење рупа Ø 10 на размаку од 20 
cm у старом бетону дубине мин 10 cm и 
уградња арматурних шипки R Ø 8, lg=30 cm 

- Набавка и монтажа арматуре MA Q188 
- Набавка, испорука и уградња бетона MB 30 
бетонске површине на споју старог и новог 
бетона премазати средствима за бољу везу 
ових бетона (СН веза) у три слоја и то тако 
што прва два треба пустити да се осуше, а 
трећи нанети непосредно пре наливања 
новог бетона. У почетку новог бетонирања 
наносити ситнозрни бетон у који се додају 
средства за трајнију везу између старог и 
новог бетона. 

- демонтажа и уклањање оплате и шута. 
Обрачун по комплету према опису. 

 
 
 

 
У К У П Н О  О Г Р А Н А К   Л Е С К О В А Ц 

 

 
 
 

                                          
                                            ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

4. УЉНА ЈАМА у кругу ТС 35/10 kV "Куршумлија 1" у 
Куршумлији     

Ископ у земљи IV i V категорије за уљну јаму са 
одбацивањем ископане земље на страну.Ископану 
земљу одбацити минимум 1,00 m од ивица ископа. 
Димензије рова јаме су: ширине 4,30 m, дужине 5,10 m 
и дубине h=2,40 m, и веће су по ширини и дужини cca 
1,00 m са свих страна. Обрачун по m3 ископане земље. 

m3 52,63 

  

Напомена: Уколико се приликом ископа  земљишта од 
стране надзорног органа констатује мања (III) или већа 
категорија земљишта (VI), у обрачун  ће ући цена дата 
за одговарајућу категорију земљишта. 

  

  

- ископ у земљи III категорије m3 1,00   

4.1 

- ископ у земљи VI категорије m3 1,00   

4.2 

Набавка  материјала и израда тампон слоја од шљунка 
d=10 cm испод доње плоче уљне јаме. Шљунак 
набијати вибро плочом до потребне збијености. 
Обрачун по m2 (3,20 x 2,50 m). 

m2 8,00 

  

4.3 

Затрпавање простора - шупљина око зидова и горње 
плоче уљне јаме земљом из ископа са набијанњем. 
Затрпавање се врши након бетонирања уљне јаме и 
везивања бетона и испитивања водонепропусности. 
Обрачун по m3 . 

m3 38,68 

  

4.4 
Разастирање и планирање вишка земље из ископа у 
кругу трафостанице на удаљености до 50 m. 
Обрачун по m3. 

m3 13,95 
  

4.5 Бетонирање доње плоче уљне јаме армираним m2 9,50   
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бетоном MB 30 са додатком адитива за 
водонепропусност . 
Дебљина плоче је 15 cm са падом према таложнику од 
2%. (димензије таложника 30x30x30 cm.).Плоча се 
армира арматурном мрежом Q283. У цену урачуната 
потребна арматура и оплата, и израда таложника. 
Обрачун по m2 плоче. 

4.6 

Бетонирање горње плоче уљне јаме армираним 
бетоном MB 30 дебљине d=10 cm, габарита 3,15x2,35 
m. Плоча се армира 
арматурном мрежом Q785. У цену урачуната потребна 
оплата , подупирање и арматура. 
Обрачун по m2 плоче. 

m2 9,50 

  

4.7 

Бетониирање зидова уљне јаме армираним бетоном 
MB 30 са додатком адитива за водонепропусност, у 
потребној оплати, дебљина зидова d=15 cm. Зидови се 
армирају арматурном мрежом R785. У цену урачуната 
потребна оплата, подупирање и арматура. Приликом 
бетонирања зидова на висини 1,10 m изнад коте дна 
уљне јаме(односна на 5 cm испод горње плоче) 
уградити PVC цев Ø200 L=1,00 m, са муфом са спољне 
стране јаме, цев упада 10 цм у унутрашњост јаме. Цев 
се обрачунава посебно. 
Обрачун по m3 извршеног бетонирања према опису. 

m3 2,05 

  

4.8 

Бетонирање надвишења уљне јаме (за уградњу 
металног поклопца) светлог отвора Ø600 mm, изнад 
горње плоче јаме висине. 80 cm, дебљине зида 10 cm. 
Бетонира се бетоном MB 300, арматура Q283. У току 
безонирања уградити метални рам за поклопац отвора 
јаме. Рам и поклопац се обрачунавају посебно. У цену 
урачуната потребна арматура и оплата. 
Види детаљ надвишења уљне јаме. 
Обрачун по m2 површине зида надвишења. 

m2 1,76 

  

4.9 

Набавка  материјала и израда и монтажа гвоздених 
пењалица Ø 18 mm (kom 5,00) на зид уљне јаме испод 
отвора. Пењалице уградити у току бетонирања.  
Обрачун по комплету. 

компле
т 1,00 

  

4.10 

Набавка, испорука и уградња ливено гвозденог 
поклопца Ø600 mm са рамом, у зеленом појасу.  
Обрачунава се по комаду комплет монтираног 
поклопца. 

комада 1,00 

  

 Уљна канализација - цевовод     

4.11 

Ископ рова за полагање канализационих цеви у 
земљишту IV и V категорије са одбацивањем ископане 
земље у страну.  
Ров је димензија : ширине 40 cm, дубине 120 cm. Дно 
рова испланирати у пројектваном нагибу и очистити од 
оштрог камења. Обрачун по m3 извршеног ископа. 

m3 19,20 

  

4.12 Набавка, испорука и уградња песка у канализациони 
ров: m3 5,20   
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10 cm испод цеви, а након монтаже цеви песак се 
уграђује око цеви и 10 cm изнад цеви. 
Обрачун по m3 уграђеног песка 

4.13 

Набавка, испорука и монтажа цеви уљне канализације 
PVC Ø200 mm према пројектованим котама нивелете и 
датим падовима на припремљеној подлози од песка. У 
цену урачунато и испитивање водонепропусности 
уљне канализације. Потребни фазонски комади улазе 
у обрачун по m1 цеви. 
Обрачун по m1 канализације све комплет готово. 

m1 40,00 

  

4.14 

Затрпавање рова уљне канализације земљом из 
ископа са ручним набијањем у слојевима од 15-20 cm. 
Приликом набијања насипане земље водити рачуна да 
се не оштете цеви. 
Обрачун по m3 извршеног затрпавања. 

m3 11,20 

  

4.15 

Превоз, разастирање и планирање вишка земље из 
ископа у кругу трафостанице на месту које одреди 
инвеститор. 
Обрачун по m3 испланиране земље. 

m3 11,20 

  

 
 
 
 

 
У  К  У  П  Н О   О  Г  Р  А  Н  А  К    П Р О К У П Љ Е 

 

Огранак "Електротимок" Зајечар 
 

5 ТС 110/35 kV "Мајданпек 1" у Мајданпеку     

5.1 

Набавка материјала , израда и монтажа челичних 
решетки у уљним кадама испод трафоа. Позиција 
обухвата следеће радове: 

- Вађење гранулисаног шљунка из каде cca 
6,00 m³ са складиштењем (одлагањем ) на 
страну ; 

- Демонтажа постојећих решетки (ком 3); 
- Набавка материјала, израда и монтажа 3 
ком нових решетки за ношење туцаника 
(гранулисаног шљунка), и то: 2 ком испод 
трафоа 1 димензија 230x50, и 1 ком испод 
трафоа 2 димензија 130 x 50. Рам се ради 
од "L" profila 50x50x5 mm, а сама решетка од 
"flahova" 40x4 mm на размаку од 30 mm. 
Flahovi се укрућују по дужини. У цену је 
урачуната и антикорозивна заштита. 

НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места након 
уклањања гранулисаног шљунка. 

- Убацивање и планирање гранулисаног 
шљунка Ø40-60 mm. 

У цену урачунат додатак 20% новог шљунка. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према 
опису. 
 

комада 1,00 
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5.2 

Израда и монтажа армирано-бетонских поклопаца за 
затварање уљних јама. 
Поклопци се бетонирају бетоном MB 20, армирају 
арматурном мрежом Q188. Димензије поклопца 1 
комад 75x110 cm, 1 комад 70x70 cm  дебљине 7 cm. У 
поклопац уградити 2 комада ручица за подизање 
поклопца од арм. гвожђа GA Ø 12. Један поклопац од 
гвожђа Ø 90cm. 
НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према 
опису 

комада 3,00 

  

6 ТС 110/35 kV "Мајданпек 2" у Мајданпеку     

 

Припремни и завршни радоби на организацији 
градилишта, као и довођење околног терена и објеката 
оштећених у току извођења радова у првобитно стање, 
неће се посебно обрачунавати и наплаћивати. 
Уколико се у току извођења радова појаве подземне 
воде њихово црпљење се неће посебно обрачунавати, 
већ тај рад треба да буде садржан у јединичним 
ценама позиција из овог предмера. 
Обавеза је извођача да пре затрпавања сними све 
подземне објекте у складу са Законом о премеру и 
катастру, као и све надземне објекте у складу са 
Законом о планирању и изградњи, без посебне 
надокнаде за ове радове. Сви земљани радови се 
обрачунавају према димензијама базе темеља или 
ширине рова из пројекта , а повећане количине због 
обезбеђења од обурвавања или других услова у току 
извођења неће се обрачунавати, већ тај рад треба да 
буде садржан у јединичним ценама позиција из овог 
предмера. За све радова за које је потребна израда и 
употреба оплате и скеле извођач радова треба да је 
урачуна у јединичну цену без посебног наглашавања у 
описима за позиције из предмера . 

  

  

 
Замена цистерне од 25 m3  на месту постојеће уљне 
јаме.     

 *Земљани радови     

 

Ископ земље се обавља у земљишту III категорије 
(осим ако није другачије речено) са правилним 
одсецањем бочних страница и обезбеђењем од 
обурвавања за темеље цистерне за уље, ровове уљне 
канализације, шахт уљне канализације и сепаратор 
уља.  
Ископана земља ће се депоновати у непосредној 
близини , користиће се за насипање, а након 
завршетка радова сав вишак ће се депоновати на 
градску депонију. 
Насипање и набијање земље око новопројектоване 
цистерне за уље (изнад горње половине цистерне), 
сепаратора за уље и у рову уљне канализације 
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изводити са здравом земљом без хумуса у слојевима 
од по 30 cm , уз квашење и прописно набијање тако да 
се постигне збијеност самониклог тла или већа.  
Ископ се обрачунава по m3 самониклог тла, мерено 
према пројекту, а у цену је урачунат машински или 
ручни ископ земље и одлагање у непосредној близини. 
Одвоз се обрачунава по m3 самониклог тла и то 
утовар, транспорт и истовар на депонију коју одреди 
инвеститор. 

 
 
 
 

  
  

6.1 

Машински ископ земље за цистерну за уље, уљну 
канализацију са шахтом и сепаратором уља.  
Опште као у тачки *) 

- цистерна за уље                                            
93,62 m³ 

- шахт уљне канализације                           
2,82 m³ 

- ровови уљне канализације    
25,68 m³ 

- сепаратор уља              
6,33  m³ 

m3 128,45 

  

6.2 

Насипање са набијањем земље. Насипање вршити 
здравом 
земљом без хумуса. Опште као у тачки*) 

- цистерна за уље                      
47,14 m³ 

- насипање око силазног отвора цистерне     
9,87 m³ 

- ровови уљне канализације           
20,95 m³ 

- сепаратор уља                                              
3,66 m³ 

m3 81,62 

  

6.3 Одвоз вишка земље на градску депонију. 
Опште као у тачки *) m3 45,23   

6.4 

Набавка, довоз и уграђивање са набијањем песка у 
канализациони ров у току и након постављања 
бетонских цеви.  
Песак уградити у дебљини од 10 cm око цеви у свему 
према детаљу из пројекта, уз константно квашење да 
би се постигла одговарајућа збијеност.  
Обрачун и плаћање се врши по  m³ уграђеног песка 
мерено према пројекту. 

m3 4,27 

  

6.5 

Набавка, довоз и уграђивање са набијањем песка око 
цистерне за уље. 
Песак се набија и уграђује у потпуно потопљеном стању 
(потпуно натапање водом). 
Обрачун и плаћање се врши по  m³ уграђеног песка мерено 
према пројекту. 

m3 11,28 

  

 * Земљани радови     
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 ** Бетонски радови     

 

Сав материјал мора одговарати важећим прописима. 
Рад на припреми , уграђивању и неговању бетона 
вршити у складу са важећим прописима, стручно са 
квалификованом радном снагом. 
Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и 
физичке карактеристике. Вода чиста без органских 
примеса. 
Агрегат чист без примеса муља изнад дозвољених 
граница или органских материја, пран и гранулисан у 
свему према важећим стандардима. 
Водоцементни фактор изабрати такав да се омогући 
правилно везивање целе масе бетона , водећи рачуна 
о условима транспорта, уграђивања и климатским и 
осталим условима од важности за квалитет бетона. 
Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона мерено 
према пројекту. 
У цену је урачуната набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање , транспорт до 
места уградње, уградња и неговање бетона, израда 
потребне оплате , набавка и уградња заптивних трака 
као и употреба свих адитива којима се постиже 
водонепропусност бетона, Арматура се обрачунава 
посебно (уколико није другачије назначено у опису). 

  

  

  
     

6.6 

Бетонирање комплетне бетонске конструкције темеља 
цистерне за уље, бетоном MB 30. 
Опште као у тачки **), а у цену улази и обликовање 
горње површине темеља за постављање цистерне. 

m3 11,42 

  

6.7 

Бетонирање комплетне армиранобетонске 
конструкције шахта уљне канализације бетоном MB 30, 
класе водонепропустљивостi V 6. Опште као у тачки 
**), а у цену улази и обликовање кинета у 
унутрашњости шахта, као и набавка и израда 
комплетне изолације са унутрашње стране епоксидним 
премазима. 

m3 1,54 

  

6.8 

Nabavka materijala, spravljanje i ugrađivanje sloja 
mršavog betona d=5 cm MB 10 ispod temelja cisterne za 
ulje i ispod šahtova uljne kanalizacije. Opšte kao u tački 
**). 

- cisterna za ulje                                             
0,95 m³ 

- šaht uljne kanalizacije                                  
0,06 m³ 

m3 1,01 

  

 
** Бетонски радови 
     

 
*** Армирачки радови 
     

 Армирање шахта уљне канализације врши се     



 58 од 84 
 

 
 

Ред. 
бр. 

 
 

Опис радова 

 
Једин
ца 
мере 

 
 

Коли- 
чина 

Једини
чна 
цена 
без  
пдв-а 
(дин) 

Износ 
без 
ПДВ-а 
(дин) 

1 2 3 4 5 6 
мрежастом арматуром МAГ 500/560 и глатком 
арматуром ГA 240/360. 
Сечење и савијање арматуре радити према датим 
детаљима. Арматура мора бити права и без корозије. 
Обрачун се врши по килограму уграђене арматуре 
према пројекту. У цену улази набавка, сечења, 
савијање и уграђивање арматуре.  

6.9 
Набавка и уграђивање арматуре МАГ 500/560 по 
детаљима и спецификацији арматуре. 
Опште као у тачки ***). 

kg 73,70 
  

6.10 
Набавка и уграђивање арматуре GA 240/360 по 
детаљима и спецификацији арматуре. 
Опште као у тачки ***). 

kg 15,70 
  

 **** Разни радови     

6.11 

Набавка и уграђивање ливено-гвоздених типских 
пењалица Ø 30 m за шахт уљне канализације, према 
детаљима из пројекта. 
Обрачун и плаћање се врши по комаду уграђене 
пењалице, у цену је урачунат комплетан рад и 
материјал. 

комада 11,00 

  

6.12 

Nabavka i ugrađivanje liveno-gvozdenih tipskih šaht 
poklopaca Ø 600 mm za šaht uljne kanalizacije, prema 
detaljima iz projekta.       
Obračun i plaćanje se vrši po komadu ugrađenog 
poklopca, u cenu je uračunat kompletan rad i materijal. 

комада 1,00 

  

6.13 

Набавка, транспорт и уградња бетонских цеви Ø 200 
mm за израду уљне канализације. 
Сва места прикључења цеви на шахт , цистерне за 
уље и сепаратора за уље забетонирати ситнозрним 
бетоном и обрадити део око цеви. Обрачун и плаћање 
се врши по m¹ уграђене цеви, комплетан рад и 
материјал. 

m1 14,50 

  

6.14 

Набавка материјала, транспорт и израда бетонског 
блока од бетона MB 30 димензија 50x50x50 cm, за везу 
бетонских цеви Ø 200 mm са излазном челичном цеви 
Ø 325 mm цистерне за уље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално (комплетна 
позиција), а у цену набавка и уградња арматурна 
мрежа Q188 MAG 500/560 као и обрада споја цеви пре 
бетонирања. 

пауша
лно 1,00 

  

 
      

6.15 

Набавка материјала, транспорт и израда и уградња 
челичних анкера Ø 16 mm, дужине l=1,00 m, за уградњу 
цистерне за уље у темеље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално, а у цену улази 
и набавка и уградња 2 профила L 60.60.6...320 који се 
уграђују у темеље заједно са анкерима, набавка и 
угрaдња свих потребних навртки, као и сечења, 
прилагођавање и уградња постојеће имене траке за 

пауша
лно 1,00 
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Ред. 
бр. 

 
 

Опис радова 

 
Једин
ца 
мере 

 
 

Коли- 
чина 

Једини
чна 
цена 
без  
пдв-а 
(дин) 

Износ 
без 
ПДВ-а 
(дин) 

1 2 3 4 5 6 
анкерисање дебљине 2 mm. 

6.16 

Транспорт и уградња цистерне за уље на темеље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално, а у цену улази 
сав транспорт хоризонтални и вертикални као и 
уградња на темеље. 

пауша
лно 1,00 

  

6.17 

Транспорт и уградња сепаратора за уље. 
Обрачун и плаћање се врши паушално, а у обрачун 
улази сав хоризонтални и вертикални транспорт, 
уградња, као и сва потребна припрема дна јаме 
сепаратора за улље, пре уградње сепаратора за уље, 
а по препоруци произвођача . 

пауша
лно 1,00 

  

7 

Санација доње плоче и зидова уљних јама и 
решетки      
ТС 35/10 kV: " Бор II", " Бор III", " Злот Дубрава" у 
Бору и "Зајечар II", " Кристал" у Зајечару 

  

  

7.1 

Санација дна и зидова уљне јаме ситнозрним 
цементним малтером 1:1 дебљине слоја d=3-4 cm, 
армиран поцинкованим рабиц плетивом - мрежом Ø1,6 
mm, 25x25 mm, пунктована. 
Позиција радова обухвата: 

- Чишћење, одмашћивање и испирање 
површине дна и унутрашњих страна зидова 
уљне јаме , а по потреби и обијање 
оштећених, напрслих и / или хаварисних 
делова бетонских зидова;   

Напомена: пражњење уљне јаме врши наручилац 
радова  
преко овлашћене организације. 

- Шприцање површина ретким цементним 
малтером 1:1; 

- Набавка и уградња поцинковане рабиц 
мреже Ø1,6 mm, 25x25 mm, пунктована, на 
одстојницима 10 mm . 

- Набавка, испорука и уградња цементног 
малтера 1:1 са додацима за 
водонепропусност (типа Izolit 1 Isoplast 
Dramin, или сличног типа), бетонске 
површине на споју старог бетона и малтера 
премазати средствима за бољу везу ових 
бетона (СН веза) у три слоја и то тако што 
прва два треба пустити да се осуше, а трећи 
нанети непосредно пре малтерисања. 
Справљање малтера са додатком средства 
за трајнију везу  између старог бетона и 
цементног малтера. 

Обрачун по m2 комплет према опису (5x18,65 m2). 

m2 93,25 
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7.2 

Набавка материјала , израда и монтажа челичних решетки у 
уљним кадама испод трафоа у TC 35/10 kV Злот Дубрава 
Позиција обухвата следеће радове: 

- Вађење гранулисаног шљунка из каде cca 3,00 
m³ са складиштењем (одлагањем ) на страну ; 

- Демонтажа постојећих решетки; 
- Набавка материјала, израда и монтажа 4 ком 
нових решетки за  ношење туцаника 
(гранулисаног шљунка) габарита - димензија 97,6 
x 96,2  и 2 ком 97,6 x 46,2 . Рам се ради од "L" 
profila 60.60.6 mm, а сама решетка од "флахова" 
40x4 mm на размаку од 35 mm. Флахови се 
укрућују по дужини.  

У цену је урачуната и антикорозивна заштита. 
НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места након 
уклањања гранулисаног шљунка. 

- Убацивање и планирање гранулисаног шљнука 
Ø40-60 mm. 

У цену урачунат додатак 20% новог шљунка. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према опису. 

комада 1,00 

  

7.3 

Набавка материјала , израда и монтажа челичних решетки у 
уљним кадама испод трафоа у TC 35/10 kV Зајечар I  
Позиција обухвата следеће радове: 

- Вађење гранулисаног шљунка из каде cca 3,00 
m³ са складиштењем (одлагањем ) на страну ; 

- Демонтажа постојећих решетки; 
- Набавка материјала, израда и монтажа 2 ком 
нових решетки за  ношење туцаника 
(гранулисаног шљунка) габарита - димензија 106 
x 144. Рам се ради од "L" профила 50x50x5 mm, 
а сама решетка од "флахова" 40x4 mm на 
размаку од 30 mm. Флахови се укрућују по 
дужини. 

У цену је урачуната и антикорозивна заштита.  
НАПОМЕНА: Мере контролисати на лицу места након 
уклањања гранулисаног шљунка. 

- Убацивање и планирање гранулисаног шљнука 
Ø40-60 mm. 

У цену урачунат додатак 20% новог шљунка. 
Обрачунава се по комаду све комплет готово према опису. 

комада 1,00 

  

 
 
 

У К У П Н О   О Г Р А Н А К  "Е Л Е К Т Р О Т И М О К"  З А Ј Е Ч А Р 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1.  Укупно Огранак Врање  

 
 2. Укупно Огранак Лесковац 
 

 

 3. Укупно Огранак Прокупље  

 
3. Укупно огранак "Електротимок" Зајечар 

 

I ПОНУЂЕНА ЦЕНА - без обрачунатог ПДВ-а:  

II . ПДВ – 20%  

III. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА УПЛАТУ:  

 
        

 

          
(Укупно понуђена цена и словима:_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
 
            
 Плаћање, за извршене радове који чине предмет ове јавне набавке, под 
условима из прихваћене понуде понуђача. 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 201___. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6. 
 

ЈН бр.52/14 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
радова: - Изградња нових и реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  
и уљних јама на ТС (45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,  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. 
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 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

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

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

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

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 201__. године. 
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Oбразац бр.7. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: Изградња нових и реконструкција 
постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС (45000000-грађевински 
радови) ЈН бр.52/14,  најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу 
1 (једну) бланко сопствену 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 ___.___. 201__. Године 
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Образац бр.8. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: Изградња нових и реконструкција 
постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС (45000000-грађевински 
радови) ЈН бр.52/14,  најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу 
1 (једну) бланко сопствену 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 ___.___. 201__ године. 
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Образац бр.9 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: Изградња нових и реконструкција 
постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС (45000000-грађевински 
радови) ЈН бр.52/14,  најкасније приликом закључења уговора, а уколико смо на 
списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, за предмет који 
није истоврстан предмету ове јавне набавке, у складу са чл. 83. Закона о јавним 
набавкама, доставити наручиоцу бланко сопствену меницу, без протеста, као 
средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења 
уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                    
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 201__. године. 
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Образац бр.10. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 

Н И Ш 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
за извршење јавне набавке радова: - Изградња нових и реконструкција постојећих 
уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС (45000000-грађевински радови) 
ЈН бр.52/14,  – у отвореном  поступку. 
 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом, а која је неопходна за извршење 
предметне јавне набавке, и то: 
 
 
Ред.бр. 
 

Опис битне понуђачеве 
техничке опремљености 

 
ком 

 
Назив произвођача 

 
1. 

Специјално возило са погоном 
4х4и хидрауличком дизалицом 
за подизање терета;  
  
 

1  

 
2. 

Теретно возило носивости 
преко 4 тоне 
 
 

1  

 
3. 

 
Агрегат за производњу ел. 
енергије 
 

1  

 
4. 
 

Мешалице за бетон 
 

2  

 
5. 
 
 

    Апарат за електрично 
            заваривање 
 
 

1  
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НАПОМЕНА: Број позиција може се кориговати (повећати) према стварном 

стању код подносиоца - понуђача. 
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 ___.___. 201__. године. 
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Образац бр.11. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 

 
Н И Ш 

 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење јавне набавке радова: Изградња нових и реконструкција постојећих 
уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС (45000000-грађевински радови) 
ЈН бр.52/14, 

 
 I. Изјављујемо да, на дан подношења понуде понуђач има најмање - 12 

запослених лица, запосленa (на одређени или неодређено време) или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду од којих је: 

 
- најмање 1 запослени са високом стручном спремом грађевинске струке, са 
лиценцом  310 или  312 запосленa (на одређени или неодређено време) или 
радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
 
- најмање 1 запослени са средњом стручном спремом грађевинске струке, 
запосленa (на одређени или неодређено време) или радно ангажованa ван 
радног односа у складу са важећим Законом о раду 
 
- 2 тесара, запосленa (на одређени или неодређено време) или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
 
- 2 бетоњерца, запосленa (на одређени или неодређено време) или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
 
- 1 армирача (КВ, НК) запосленa (на одређени или неодређено време) или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
 
 
1. _______________________________,     

                (име и презиме) 
 
2. _______________________________,     

                       (име и презиме) 
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3. _______________________________,     
                       (име и презиме) 

 
4. _______________________________, 
                                        (име и презиме) 
5. _______________________________,   

                        (име и презиме) 

 
6. _______________________________,   

                        (име и презиме) 

 
7. _______________________________,   

                        (име и презиме) 

 
8. _______________________________,   

                        (име и презиме) 

 
9. _______________________________,   

                  (име и презиме) 

 
10. _______________________________,   

                 (име и презиме) 

 
11. _______________________________,   

                 (име и презиме) 

 
12. _______________________________,   

                (име и презиме) 

 
 
за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 

Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 
друге сврхе не може користити. 
 
                                                                                                             За понуђача,   
                                                                (м.п.)                     _________________________ 
                                                                                                                  (потпис) 
                                                                                                    
 

            _________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
   

_________________________ 
             (навести функцију) 

 
У ___________________, 
 
Дана ___.___. 201___. године. 
 

 
               

 
 

 
 



 71 од 84 
 

Образац бр.12. 
 

СПОРАЗУМ  
 

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

(ЈН бр.52/14) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова -  Изградња нових и 
реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС 
(45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14, 
 
 
 
Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
                       (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
_______________________________;  _______________________________; 
 (навести назив другог удруженог члана )                  (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
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:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 

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

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 201__. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 12.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Образац бр.13. 
Модел уговора 

У  Г  О  В  О  Р 
О ГРАЂЕЊУ 
(ЈН бр.52/14) 

 
 Закључен  у Нишу, између: 

 
 1. 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа директор Дарко Булатовић дипл.правник, наручилац радова, 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.  
  
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извођач радова изабран од стране 
наручиоцa радова за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова -  ЈН 
бр.52/14. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 

 Предмет овог уговора је извођење радова: Изградња нових и реконструкција 
постојећих уљних када, одводних канала  и уљних јама на ТС (45000000-грађевински 
радови) ЈН бр.52/14, у свему према Конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку и прихваћеној понуди извођача радова, под дел. бр. извођача радова 
_____________ од __________.201__. 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. 
 

 Наручилац радова наручује радове који чине предмет овог уговора и уједно 
уступа извођачу радова да изврши радове из претходног члана овог уговора, а 
извођач радова прихвата и уједно се обавезује да истe радове изврши за рачун 
наручиоца, у свему према условима из конкурсне документације за предметну јавну 
набавку и своје понуде. 
 Наручилац радова наручује, а извођач радова прихвата и уједно се обавезује 
да изврши радове које су предмет овог уговора, односно све врсте послова који чине 
предмет овог уговора, на начин и под условима из овог уговора, а према правилима 
и стандардима за сваку врсту наведених послова, односно према правилима и 
стандардима односне специјалности.  
 Обим, врста и квалитет радова које ће извођач радова извршити, одређени су 
у Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
Kонкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 
 

Чл.4. 

 Извођач радова се обавезује да радове који чинe предмет овог уговора изведе 
својом радном снагом и својим средствима рада. 
 Нестављање приговора на квалитет извршених радова у току извршења 
радова, не одузима право наручиоцу да стави такве приговоре приликом примо-
предаје извршених предметних радова. 
 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА (НАКНАДА) 
Чл.5. 

 
   

 
Уговорне стране су сагаласне да уговорена цена за изведене радове: 

Изградња нових и реконструкција постојећих уљних када, одводних канала  и уљних 
јама на ТС (45000000-грађевински радови) ЈН бр.52/14,  износи: 

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

 
______________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
 У цену су укалкулисани сви зависни трошкови. 

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
 
 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Чл.6. 

 
Наручилац радова се обавезује да плаћање врши на начин и у року из 

прихваћене понуде продавца.                               
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Чл.7. 
 

 Место извођења радова: ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш (Огранак ЕД Врање, 
Огранак ЕД Лесковац, Огранак ЕД Прокупље и Огранак Електротимок Зајечар).  
 
 
РОК  ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Чл.8. 
 

Извођач радова обавезује се да радове описанe у чл.2. овог уговора изврши у 
року из прихваћене понуде извођача радова.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок завршетка предметних радова 
битан елемент овог уговора.                                                         

 
Чл.9. 

 
 У случају наступања више силе, уговорени рок се продужава најмање за 
време трајања више силе. 
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извођач не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје обавезе по 
овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

Чл.10. 
 

 Извођач радова је дужан да се уведе у посао у року од три дана од дана 
пријема позива наручиоца радова, а наручилац радова се обавезује да га уведе у 
посао.  
 Сматраће се да је извођач радова уведен у посао када му наручилац радова 
преда слободну локацију тј. објекат ѕа извођење радова несметан прилаз локацији 
тј. објекту. 

                                                                                   
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА 

Чл.11. 
            Обавезе наручиоца радова су: 

- да извођача радова уведе у посао   
- да извођачу радова  достави решење о именовању надзорног органа за 
предметнe радове и вршење надзора, 
- да лице које је именовано за надзорни орган, изврши записничку примо-
предају радова, по завршетку предметних радова и 
- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором. 
 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Чл.12. 
 

 Поред већ наведених, извођач радова има и следеће обавезе:  
-  да предметне радове изврши, у складу са конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку и према условима понуђеним у својој понуди, 

- да радове који чине предмет овог уговора, изведе у складу са важећим 
прописима и нормативима, као и у складу са обавезним стандардима за 
ову врсту послова, 

- да достави гаранцију за уграђену опрему, 
- као и да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором. 

 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ, ОСИГУРАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл.13. 
 

 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 Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области 
безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог 
уговора. 
 Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља 
на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, 
технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили 
запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.  
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана 
Наручилац може раскинути овај уговор. 
 

Чл. 14. 
 

 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. 

Чл.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 
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 одговорног лица понуђача)     

                    
Чл.16. 
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 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. 
 Извршилац 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. 
 

Чл. 17. 
 У смислу Закона о заштити од пожара (СГ. РС 111/09), извршилац посла 
обавезује се: 
 - да наручиоцу достави потписану и оверену Изјаву о оспособљености и 
проверености запослених за заштиту од пожара, а које послове ће обављати код 
наручиоца посла и 
 - да у сваком тренутку, односно у свакој смени, у сваком објекту (на свакој 
локацији за коју је предвиђено 24-часовно дежурство) из табеле из члана 3. овог 
Уговора,  за коју је одређено да се пружа и услуга заштите од пожара, са четири 
извршилаца обезбеди да буде присутан најмање један запослени који поседује 
уверење надлежног органа о оспособљености за заштиту од пожара. 
 
 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА 
 

Чл.18. 
 

 Квантитативни и квалитативни пријем извршених радова извршиће заједничка 
комисија у року од три дана од дана завршетка предметних радова, састављена од 
по најмање једног представника уговорних страна, у моменту пријема завршених 
радова, записничким путем (Записник о примопредаји завршених радова - без 
примедби). 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
извођењу радова, а који су предмет овог уговора, наручилац има право да одбије 
пријем таквих радова, с тим што је дужан да извођачу радова одмах на то укаже, а 
извођач радова обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и радове 
усагласи са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и 
прихваћене понуде извођача радова.  
 
ГАРАНЦИЈА 

Чл.19. 
 Извођач радова  гарантује наручиоцу радова  за извршене радове 
 Гарантни рок за радове које су предмет овог уговора је из прихваћене понуде 
продавца. 
 Извођач радова се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке 
извршених радова које су предмет овог уговора без одлагања, а најкасније у року од 
пет дана од дана пријављивања недостатка.  
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача)     
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Чл.20. 

      
 Приликом закључења овог уговора, извођач радова се обавезује да купцу 
преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, 
као и овлашћење наручиоцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној 
банци у циљу њене реализације, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
добро извршење посла,  а која ће се вратити извршиоцу 31. дана од дана 
пописивања записника о  примопредаји извршених радова, без примедби уколико се 
не стекну услови за њихову реализацију и    
  И једну бланко сопствену меницу, без протеста, ради отклањања грешака у 
гарантном року, као и овлашћење наручиоцу за попуњавање исте и њено 
подношење надлежној банци у циљу њене реализације, а која ће се вратити 
извршиоцу  30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну услови за 
њену реализацију. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.21. 
 

 Уколико извођач радова, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
изврши радове  која чинe предмет овог уговора у уговореном року, исту  може 
извршити у  даљем року од 5 дана, у ком случају наручилац има право на уговорну 
казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у висини од 2% 
од уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-a) за сваки дан закашњења, а највише у 
висини од 10% од уговорене цене(без обрачунатoг ПДВ-a), активирањем сопствене 
(соло) менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење 
посла. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца да обавести 
извођач да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  

 
Уколико извођач радова, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 

изврши радове  којi чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 5 дана од дана истека уговореног рока ,  наручилац може раскинути 
овај уговор због неизвршења уговорених обавеза извођача, а у сваком случају има 
право на накнаду штете 

Чл. 22. 
 

 Уколико извођач радова, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, 
не поступи на начин и року од 5 дана, наручилац има право на уговорну казну у 
висини од 1% од укупне уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-a)  за сваки дан 
задоцњења, а највише 5% од укупне уговорене цене(без обрачунатог ПДВ-a), 
активирањем сопствене (соло) менице продавца, као средства за обезбеђење овог 
уговора за отклањање грешака у гарантном року, а у сваком случају има право на 
накнаду материјалне штете. 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача)     
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Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца да обавести 
извођача радова да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати купцу 
уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца радова.  
 
                                                              
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.23. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

 Чл.24. 
 Овај уговор може престати споразумно или на основу раскида једне од 
уговорних страна.                                                        

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

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

 
                                                                                                                                           

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл.25. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО.     
 
 
                                                                  Чл.26. 

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

       Чл.27. 
 

 Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих три  
примерка задржава извршилац услуге, а четри наручилац услуге.  
 
                                                       У г о в о р н е   с т р а н е: 
 

 
                 Наручилац радова,                                                        Извођач радова, 
                Д И Р Е К Т О Р,                                                            Д И Р Е К Т О Р,   
 ______________________________                              __________________________ 
 (Дарко Булатовић дипл. правник)                                   (                                                  ) 
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Образац бр.14.                                                        

 
ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.52/14)  

 
 Понуђач је, у току,  2011.2012 и 2013. године, извео радове који су уједно и предмет 
ове јавне набавке ЈН бр. 52/14, како је назначено у датој табели: 
 

 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца радова 
 

 
Место 
седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 
наручиоца 

 
Предмет 
 уговора 

 
Година 

завршетка 
радова  

Укупна 
вредност 
изведених 
радова  

 (у динарима  
без ПДВ-а) 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

6.  
 

     

7.  
 

     

8.  
 

     

9.  
 

     

10.  
 

     

11. 
 

      

12. 
 

      

13. 
 

      

14. 
 

      

15. 
 

      

 
 
 

   УКУПНО за  2011. 2012 и 
2013. год. 
(у динарима без ПДВ-а) 
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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.  

 
 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 наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, 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, ____________ 201___. године.                  
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Образац бр.15. 

 
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, 
извeло ниже наведене радове, и то: 
 

  
  
 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe коју 
спроводи наручилац ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу - ЈН бр.52/14, док се у друге сврхе не 
може користити. 

        
        За издаваоца потврде, 

 
                                                              (м.п.)                  ___________________________      

       (потпис одговорног лица)  
 
 

 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив радова 

Укупна  
уговорена вредност 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

 
Година 

завршетка 
радова 

   
  1.  
     

   

   
  2.  
  

   

   
  3. 
 

   


