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18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а
Тел.: 018/518-500; Факс: 018/4533-315

www.jugoistok.com
 
 
 
 
Бр. 5500/5 
Датум: 26.06.2015. године 
                                  
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(ЈН бр. 39/15) 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
 

 
Набавка радова:  
 „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“. 
 
Назив из општег речника набавки:  
 - Радови на реконструкцији - 45454000.  
 

 
Рок за подношење понуда: закључно са 03.08.2015. године, до 1200 часова. 

 
Датум јавног отварања понуда: 03.08.2015. године, у 1215 часова. 

 
 

Лице за контакт: Драган Станковић, дипл. инж.грађ. 016/230-381. 
 
 
 

Лесковац, 
јун, 2015. године. 
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САДРЖАЈ 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду,  
4. Упутство за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене, 
5. Упутство за попуњавање Обрасца трошкова припреме понуде, 
6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама 

и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
7. Техничке карактеристике(спецификација захтева), 

8. Образац бр. 1 - Образац  понуде, 
9. Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене, 
10. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде, 
11. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди, 
12. Образац бр. 5 - Изјава о поштовању обавеза из чл. 75., став 2 ЗЈН, 
13. Образац бр. 6 - Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкурсне документације, 
14. Образац бр. 7 - Изјава  да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора ради 

доброг извршења посла, 
15. Образац бр. 8 - Изјава  да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора ради 

отклањања грешака у гарантном року, 
16. Образац бр. 9 - Референтна листа, 
17. Образац бр. 9А – Потврда, 
18. Образац бр. 10 - Изјава о техничком капацитету, 
19. Образац бр. 11 - Изјава о кадровском капацитету, 
20. Образац бр. 12 - 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, 

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

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

23. Образац бр. 14 - Изјава о интелектуалној својини из чл. 75., став 2 ЗЈН. 
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) и на 
основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13),  доноси се 

 
У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

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

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

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

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: „ЕПС ЕД „ ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. НИШ“, Булевар др. 

Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш, са назнаком ЈН бр. 39/15 – НЕ ОТВАРАТИ. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена код наручиоца до рока 

одређеног у позиву за подношење понуда. 
Понуда која пристигне код наручиоца после наведеног рока (датума и часа) односно 

рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и иста ће, као 
таква, бити одбачена, без даље оцене. 

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

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

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

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

местима, уписати све тражене податке. 
Уколико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 

изјашњавати се, односно не  попуњавати ништа на предвиђеном месту под овом тачком. 
 
2.3. У обрасцу понуде, под тачком тачком „II Понуду дајемо“- обавезно се изјаснити 

заокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. Или 2., а у зависности од наступа 
понуђача. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. Не изјашњавати се под тачком 2, 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
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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 број телефона, за сваког удруженог понуђача из групе понуђача. 

2.4. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо: “ - обавезно 
се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или под тачком 2., а у 
зависности од наступа понуђача. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 

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

Укoлико 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: 

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

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

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

2.8.4. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА УПЛАТУ 
са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је уписан у  алинеји 3. 

2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок извођења радова“  – уписати 
број радних дана за који би предметни радови били изведени, рачунајући од дана увођења у 
посао.  

НАПОМЕНА: Понуда понуђача која садржи рок извођења радова дужи од 45 
радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, биће одбијена као неприхватљива.     

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

2.8.7. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 4. „Гарантни рок“  – уписати понуђени 
број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је понуђач дужан да обезбеди је 24 
месеца од дана потписивања Записника о примопредаји  - без примедби. 
       НАПОМЕНА:Понуда понуђача који не садржи гарантни рок или понуди гарантни 
рок краћи од 24 месеца, биће одбијена као неприхватљива. 

2.8.8. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 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.    (нпр. прецртати рок 
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од 60 дана под тачком VII. - 6. - „Рок важење понуде“  и уписати краћи или дужи рок; или 
сл.).     У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве. 

2.9. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
2.10. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен Образац 

понуде(Образац бр. 1), потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством 
како се доказује испуњености услова из чл. 75. и 76. и Закона о јавним набавкама, 
као и следеће попуњене и оверене обрасце: 
1). Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене, 
2). Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде(није обавезно), 
3). Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди, 
4). Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75., став 2 ЗЈН, 
5). Образац бр. 6 - Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкурсне документације, 
6). Образац бр. 7 - Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

ради доброг извршења посла, 
7). Образац бр. 8 - Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

ради отклањања грешака у гарантном року, 
7). Образац бр. 9 - Референтна листа, 
8).Образац бр. 9А - Потврда (по потреби умножити у довољном броју 

примерака), 
9). Образац бр. 10 - Изјава о техничком капацитету, 
10). Образац бр. 11 - Изјава о кадровском капацитету, 
10). Образац бр. 12 - 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, 

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

12)Образац бр. 13 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (подноси се само уколико 
понуђачи наступају заједнички), 

13)Образац бр. 14 - Изјава о интелектуалној својини из чл. 75., став 2 ЗЈН 
(подноси се само у случају ако је понуђач ималац права интелектуалне 
својине над предметом јавне набавке). 

 
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. 
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4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

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

накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „ЕПС ЕД 

„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. НИШ“, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 
16, 16000 Лесковац, са назнаком : 

„Измена понуде за јавну набавку: ЈН бр. 39/15: “Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

„Допуна понуде за јавну набавку: ЈН бр. 39/15: “Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

 „Опозив понуде за јавну набавку: ЈН бр. 39/15: “Реконструкција Диспечерског центра 
у Лесковцу“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку: ЈН бр. 39/15: “Реконструкција 
Диспечерског центра у Лесковцу“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

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

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

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

 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач, који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

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

Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача) као 
саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 13), којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке. 

НАПОМЕНА: Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведенио споразум, 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 обавезе из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорених обавеза без обзира на број подизвођача. 

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

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

саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе и споразум (Образац бр. 13), којим 
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се понуђачи из групе међусобно обавезују и према наручиоцу на извршење јавне 
набавке. 

 
НАПОМЕНА: Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словимa, 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 узети у обзир на без пореза на додату вредност. 

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

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

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

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

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

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

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА  ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу 1 

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

Уз предметну меницу мора бити достављена фотокопија 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 уновчити меницу за добро извршење посла уколико изабрани, 
понушач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изведе радове који су предмет 
овог уговора у уговореном року, односно исту моћи извршити у даљем року од 5 дана, у ком 
случају ће наручилац имати право на уговорену казну због неблаговременог извршења 
уговора за предметну јавну набавку у висини од 1% од уговорене цене (без обрачунатог 
ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне уговорене цене ( без 
обрачунатог ПДВ-а), активирањем сопствене менице Извођача. 

 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу 1 

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

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

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

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОСТУПКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

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

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

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

„ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. – Ниш, Булевар др. Зорана Ђинђића бр. 46А, 18000 Ниш, 
електронске поште на е-mail: marko.randjelovic@jugoistok.com,  или факсом на број 018/518-
544, 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 
730 часова 1430 сваког радног дана, (уколико захтев за додатним информацијама или 
појашњењима у вези припремања понуде стигну после тог времена, сматраће се да су 
стигле првог наредног радног 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. 

Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне докуменације ЈН бр. 39/15“. 

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

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

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

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

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

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

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

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

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

најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 

          - понуђена цена ……….............. -  98 пондера и            
   - рок  извођења радова……….. -    2  пондера 
                УКУПНО:....   - 100 пондера. 

 Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, 

бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент 
критеријума. 

Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у 
односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу критеријума. 

 
Понуђена цена:    98 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупан збир понуђених јединичних 

цена. 
Понуда са најнижим збиром понуђених јединичних цена бодоваће се са максималним 
бројем 

пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем 

пондера, а према формули: 
 

Ппц =   98  х  Цмин 
        Пц 

Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
98 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Цмин – најнижа понуђена цена и 
Пц – понуђена цена.  
        
 
Рок извођења радова:    2 пондера. 
 
Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени извођења радова. 
Понуда са најкраћим роком извођења радова бодоваће се са максималним бројем пондера 
(бодова)  предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем 
пондера, а према формули: 

 
Пзри  =   2 Х Риу мин 

            Риу пон 
    Где је: 

 
Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
2 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Риу мин – најповољнији понуђени рок извођења радова (у радним данима), 
Риу пон – понуђени извођења радова (у радним  данима). 
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У случају да понућачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у погледу рока 
извођења предметних радова: 
- рок извођења радова у року од 10 – 20 радних дана од дана увођења у посао и тд., као 
понуђени рок извођења радова сматраће се се већи број, односно неповољнији понуђени 
рок извођења радова за наручиоца – 20 радних дана, и исти ће се упоређивати са осталим 
понудама.  
У поступку стручне оцене прихватљивих понуда, приликом рачунања, број освојених 
пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће заокруживана на следећи 
начин:  

 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге 
децимале, 

 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи број 
друге децимале. 
 

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

У случају да понуђачи остваре исти, а при том и највећи број пондера, наручилац ће 
доделити уговор оном понуђачу који је освојио више пондера по критеријуму цене. 

У случају да понуђачи остваре исти, а при том и највећи број пондера а при том 
остваре исти број пондера по критеријуму цене, наручилац ће доделити уговор оном 
понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.  

 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаве дате под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац бр. 5 и 13). 
  

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

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

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
marko.randjelovic@jugoistok.com, факсом на број 018/518-544 или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. Захтев за заштиту права, сматраће се 
благовременим уколико физички буде примљен код наручиоца у периоду од 7,30 до 15,30 
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часова,а које је радно време наручиоца.Уколико се захтев за заштиту права доставља 
наручиоцу путем факса или путем електронске поште, такође је потребно да наручиоцу буде 
прослеђен у оквиру радног времена тј.од 7,30 до 15,30 часова. 

 У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
     садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
     средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
      подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
      подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
     којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
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консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 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 У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

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

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

 
22. ОСТАЛО 
 
Одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка наручилац ће донети у 

року од 25 дана од дана отварања понуда. 
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматраће се да је одлука достављена дана када је 

пријем одбијен. 
Књижно одобрење, односно задужење се одређује као други одговарајући доказ који 

се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим  уговорима о јавним набавкама, а у вези са чланом 82., став 3., тачка 8. 
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На основу чл. 61. ст.4. тачка 7. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) и 
чл.2. ст. 1. тачка 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), 
доноси се 

 
У П У Т С Т В О  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 Овим упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин попуњавања Обрасца структуре понуђене цене од стране 
понуђача. 

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

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

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

     6. У датoj табели (1), у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну    
 цену, према датој јединици мере, за сваку позицију понаособ.    
     7. У датoj табели (1), у колони бр.6 - "Износ без ПДВ-а"  – уписати износ који одговара 

производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - "Количина"  и јединичних 
цена уписаних у колони бр.5  -"Јединична цена без ПДВ-а"  (колона 4 Х 5 ).   

     8. У реду "УКУПНО 1. без ПДВ-а 20%"  – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а" . 

     9. У датoj табели (2), у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну    
 цену, према датој јединици мере, за сваку позицију понаособ.    
     10. У датoj табели (2), у колони бр.6 - "Износ без ПДВ-а"  – уписати износ који одговара 

производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - "Количина"  и јединичних 
цена уписаних у колони бр.5  -"Јединична цена без ПДВ-а"  (колона 4 Х 5 ).   

     11. У реду "УКУПНО 2. без ПДВ-а 20%"  – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а" . 

     12. У датoj табели (3), у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну    
 цену, према датој јединици мере, за сваку позицију понаособ.    

     13. У датoj табели (3), у колони бр.6 - "Износ без ПДВ-а"  – уписати износ који одговара 
производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - "Количина"  и јединичних 
цена уписаних у колони бр.5  -"Јединична цена без ПДВ-а"  (колона 4 Х 5 ).  

     14.  У реду "УКУПНО 3. без ПДВ-а 20%"  – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а" . 

     12. У табели  „ РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ -  у колони бр. 3 а у редовима од 1 до 3, бројчано 
уписати "УКУПНО 1. без ПДВ-а 20%",  "УКУПНО 2. без ПДВ-а 20%"  и "УКУПНО 3. 
без ПДВ-а 20%" . 

     13. У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ – у колони бр. 3 а у реду "УКУПНО 1+2+3 БЕЗ ПДВ 
20%" бројчано уписати збир "укупних износа без  ПДВ 20%", у редовима 3. 

     14. У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“  -  у рубрици „ПДВ 20%“ – уписати бројчани 
обрачунатог ПДВ-а 20%, на основицу коју представља укупан износ из реда "УКУПНО 
1+2+3 БЕЗ ПДВ 20%. 

     15. У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ , у колони бр. 3, у реду "ЗА УПЛАТУ"  бројчано уписати 
збир рубрика "УКУПНО 1+2+3 БЕЗ ПДВ 20%  и  "ПДВ 20%". 

     15. У Обрасцу Структуре понуђене цене, испод дате Табеле, на "празној" линији после 
текста "За уплату и словима''  - уписати словима износ који је уписан у Табели, у 
реду „ЗА УПЛАТУ“  
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16. 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.  

17. Образац структуре понуђене цене потписати на предвиђеном месту и оверити 
печатом.     
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У П У Т С Т В О 
 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА 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 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 средстава 
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“ . 
 
            Образац трошкова припреме понуде потписати на предвиђеном месту и оверити 
печатом. 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним набавкама 
(Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., чл.22., чл.23. и чл.24. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), одређују се услови и доноси 
се упутство: 

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

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

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

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

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

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 
доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима не доказује 
испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне 
услове 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); 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

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

привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 
2). Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2); 
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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;  

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: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник или физичко лице, дужан је доставити:  
1) 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: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3); 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; 

Напомена: 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: Потврду прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; 

Напомена: 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: Потврда прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Напомена: Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда 

за предметну јавну набавку. 
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4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4); 

 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
5). Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

Доказ:  
 
- Изјаве (Обрасци бр. 5 и бр. 13) који су саставни део ове конкурсне документације, 

морају бити печатиране и прописане од стране одговорног лица понуђача. 
Изјаву - Образац бр. 13, подносити само у случају ако је понуђач ималац права 

интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 

НАПОМЕНА: Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом 
подношења понуде доказује 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 образац, понуђач може доставити и 
фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача. 

 
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). Пословни капацитет 

 Под пословним капацитетом се сматра да је понуђач у претходне три године (2012., 
2013. и 2014.) извео грађевинске радове који сe односе на предмет јавне набавке у износу 
већем од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, и то: 
 

- грађевинске радове најмање 6.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 
- машинске инсталације грејања најмање 2.000.000,00 динара без обрачунатог 

ПДВ-а и  
- електро радове најмање 2.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 
  
Доказ: 
 
Образац бр. 9 - Референтна листа и  
Образац бр. 9А - Потврда. 
 
Напомена: Образац бр. 9А се може умножити у довољном броју примерака. 
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Понуда понуђачa која не садржи доказе којим се доказује пословни капацитет у 
складу са овом тачком, биће одбијена као неприхватљива. 

 
2). Технички капацитет 
 
Под техничким капацитетом се сматра да понуђач поседује опрему која је неопходна 

за извршење предмет јавне набавке и то: 
 -  грађевинску скелу површине најмање 400 m2,   
      -  најмање једно возило за превоз радника, 
      -  најмање један агрегат за производњу струје и    
      -  најмање две мешалице за бетон.   

  
Доказ: 
 
Образац бр. 10 - Изјава о техничком капацитету, 
Рачун о набавци наведене опреме или пописну листu основних средстава и  
Фотокопије саобраћајне возиле за моторно возило. 

 
Понуда понуђачa која не садржи доказе којим се доказује технички капацитет у 

складу са овом тачком, биће одбијена као неприхватљива. 
 
3). Кадровски капацитет 
 
Под кадровским капацитетом се сматра да на дан објављивања позива за 

подношење понуда, понуђач има најмање 8 запослених лица, од којих најмање једно лице 
са високом стручном спремом грађевинске струке, са важећом лиценцом за извођење 
радова и најмање 2 запослена са средњом стручном спремом.                   

                             
     Kао доказ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан je доставити: 

  
Доказ: 
 
Образац бр. 11 - Изјава о кадровском капацитету, 
Фотокопије образаца о осигурању за најмање онолико запослених за колико је 

неопходно доказати кадровски капацитет и 
Фотокопију лиценце Одговорног извођача радова и потврда о важности исте. 
 

 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 
75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
 

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

сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
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 - Заједничка понуда 
 

 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз понуду 
стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све предвиђене 
доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона 
о јавним набавкама. 
 
 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 

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

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без 
даље оцене.  

Напомена: 
Уколико понуђачи учестувују у заједничкој понуди дужни су доставити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
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.   

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

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

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона о 
јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити своју 
писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНУ И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 
МЕСТО ИСПОРУКЕ И ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ)  

 
 1.  Предмет јавне набавке: 
 

Набавка радова: -  (ЈН бр. 39/15) - “Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу“.  
 

Назив из општег речника набавке: - Радови на реконструкцији - 45454000. 
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметних радова и потребна количина: 
 
 
А-Грађевински радови 
 
 А1. Локација објекта; 
 А2. Намена објекта; 
 А3. Грађевински део: 
  - Зидарски радови 
  - Столарски радови 
  - Керамичарски и подополагачки радови; 
  - Молерско фарбарски радови; 
  - Водовод; 
   
Б-Машинска инсталација грејања 
 
 Б1. Технички опис; 
 Б2. Технички услови; 
 Б3. Технички прорачун; 
 Б4. Прорачун елемената котларнице и просторија; 
 Б5. Усвојени грејни елементи по просторијама; 
    
В-Електроинсталатерски радови 
 
Г- Спецификациаја радова 
 
 Г1. Спецификација грађевинских радова 
 Г2. Спецификација машинске инсталације грејања 
 Г3. спецификација Електроинсталатерских радова. 
 
Д - Рекапитулација радова 
 
 
Ђ - Техничка документација 
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А-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

А1-Локација Објекта 

-Пословни објекат је лоциран у Електродистрибуцији Лесковац, на плацу погону 
Лесковац.  
-Пројектован је као једноспратни  комбиновани  простор, где се у приземљу налазе 
гараже возног парка, а пословни простор на спрату. 
 

А2 - Намена Објекта 

-Пословни простор простор на спрату биће намењен диспечерском центру ЕД 
Лесковац. 
 

А3 - Грађевински Део 

-Објекат се налази у стању „сиве градње“. Потребно извести следеће радове: 
 
-Зидарски Радови- 
-У просторији 5 затворити отвор пуном опеком и омалтерисати продужним малтером. 
 
-Столарски Радови- 
-Столарију постављти пре малтерисања, са обрадом шпалетни, окапницама и 
унутрашњим подпрозорским даскама. 
 
-Керамичарски И Подополагачки Радови- 
-Након спроведених енергетских и мрежних (телекомуникацијских) каблова, извршити 
малтерисање зидова, као што је дато у опису позиције. 
-Пре постављања керамичких плочица и израде цементне кошуљице, све просторије 
детаљно очистити од отпада, прашине, прљавштине и опрати водом. 
-Керамику и ламинат постављати по упутствима из описа сваке позиције. 
-Покoлпце за таван постављати по узетим прецизним мерама. 
-Извршити контролу свих кровних опшивки и црепова, поправити или заменити 
оштећене. Након извршених преправки обавезно обавестиси надзорног органа и 
извршити заједничку контролу. 
-Тек након изврешене контроле прећи на израду термоизолационе кровне плоче. 
 
 
-Молерско-Фарбарски Радови- 
-Након извршених радова на малтерисању, полагању подова, прећи на бојење 
зидова. Боју изабрати у договору са надзорним органом.  
-Фасадне зидове обради акрилпластом у боји по налогу надзора. 
 
 
 
-Водовод- 
-Прикључак за инсталацију водовода и хидрантске мреже узети са постијећег 
хидранта у простирије механичарске радионице. Хидрантску мрежу поставити по 
унутрашњим зидовима радиоце и гараже на висини око 0,5м. 
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Б-МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА 
  
 
Б1.Технички опис 

 
 За нову зграду у погону Огранка ЕД "Лесковац" испројектован је систем грејања.  
 
 -  Губици топлоте рачунати су на основу важећих стандарда. 

- Добици топлоте рачунати су на основу коенфицијената по одговарајућим 
стандардима. 

- Спољна пројектна температура за зиму усвојена је, сходно прописима за Лесковац 
tsp = -18 °C, a за лето +35-18 °C. 

Подстаница 
 Подстаница је смештена у приземном делу, просторија поред степеништа. Положај и 
димензије подстанице дати су у графичкој документацији. 
 
Грејање 
 Као основни извор топлоте за грејање, предвиђен је електрични котао капацитета 48 
kW. Температурни режим 70/50°C. 
 
Инсталација грејања 
 Вода се из подстанице до грејних тела-радијаторе води бакарним цевима. 
Хоризонтални део разода води се једним делом по плафону а другим по поду просторија, 
детаљи дати у графичкој документацији. Из хоризонталног дела се вертикалама спајају 
грејна тела-радијатори. 
 
Б2.Технички услови 
 

1. Инсталација мора бити изведена у свему према пројекту и може се уступити само 
оном извођачу који је у стању да се обавеже и докаже да је у могућности да целу 
инсталацију испоручи монтира испита и пусти у погон, у складу са свим важећим 
прописима и стандардима из те области.  

2. Сав материјал који се уграђује мора се пре уграђивања подвргнути детаљном 
прегледу и контроли. Материјал који се уграђује мора бити првокласног квалитета, 
нов и мора одговарати стандардима. За све изузетке и нејасноће извођач је дужан  
да се консултује са надзорним органом. У случају уградње неисправног материјала, 
предузеће које врши уградњу сносиће пуну одговорност и цену поновне уградње 
исправног материјала. 

3. Свако одступање од пројекта дозвољено је једино уз сагласност инвеститора, а све 
измене морају се унети у грађевински дневник и грађевинску књигу. 

4. Цеви за израду цевне мреже за инсталацију грејања су бакарне цеви.  
5. Спајање цеви вршити тврдо/меко лемљење, спојне навртке са лемљеним 

наставцима. 
6. Целокупна арматура мора одговарати захтеваном притиску и приступачност ради 

евентуалне интервенције. 
7. За уграђену инсталацију мора постојати проспект произвођача са свим потребним 

подациам и атестима одговарајуће надлежне организације за испитивање квалитета. 
Извођач је обавезан да достави све атесте и сертификате за уграђену опрему. 
Извођач има да достави пројекат изведеног стања.  

8. Испитивање инсталације "НА ХЛАДНО", врши се хладном водом под притиском који 
се остварује помоћу пумпе за испитивање са манометром. Вредност пробног 
притиска треба да износи 4 bara  ,време испитивања је 120 мин. 

9. Након испитивања на топлу и хладну пробу извођач има обавезу    урегулисавања 
целокупног система и да о томе сачини записник уз присуство надзорног органа.   
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10. За пробни погон инвеститор даје гориво, електричну енергију и воду. Потребну радну 
снагу и инструменте даје извођач радова. 

11. Извођач радова је дужан да преда инвеститору упутство за руковање  инсталацијом у 
два примерка, од којих је једно са шемом везе урамљено, застакљено и постављено 
на видном месту у подстаници. 

 
 
 
Д - Рекапитулација радова 
 
Техничке карактеристике и опис предметних радова се налази у Обрасцу структуре 
понуђене цене (Образац бр. 2). 
 
 
Ђ - Техничка документација 
 

1. Грађевински радови: 
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НAПOMEНA: 
Сва ПВЦ столарија се ради у конструкцији са пет (5) комора. Цeнoм oбухвaтити изрaду, 
трaнспoрт и мoнтaзу пoзициja. Стaклa зa стoлaриjу су 4+15+4 мм, тeрмoпaн, нискoeмисиoна. 
Taчнe мeрe зa стoлaриjу узeти нa лицу мeстa. -У цeну прoзoрa урaчунaти   
     1. oбрaду спaлeтни, 
     2. угрaдњу спoљaсњe плaстифицирaнe  oкaпницe,  
     3. угрaдњу пoдпрoзoрскe ПВЦ дaскe. 
 

2. Водовод и канализација: 
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3. Машинска инсталација грејања: 
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 Б5.УСВОЈЕНИ ГРЕЈНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ПРОСТОРИЈАМА 
 

 
 Према предходном прорачуну потребног грејног оптерећења усавјам радијатор 
панелни"Југотерм"за: 
 
- ХОЛ -1 
 - приземље 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.20; 
 - одмаралиште на степеништу 
 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.12 
 - спратни део (поред прозор) 
 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.13; 
 
- ХОЛ-2 
  - TIP 22 900 x900,    2754 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.11 
 
- ХОЛ-3 
  - TIP 22 900 x900,    2754 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.10 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-4 
  - TIP 22 600 x1400,    3100 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.1 
 
  - TIP 22 600 x1400,    3100 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.2 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-5 
  - TIP 22 500 x1200,    2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.3 
 
  - TIP 22 500 x1200,    2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.4 
 
  - TIP 22 500 x1200,    2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.5 
 
  - TIP TIP 22 500 x1200,   2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.6 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-6 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.7 
 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.8 
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- КАНЦЕЛАРИЈА-7 
  - TIP 22 600 x1000,    2214 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.9 
 
- ХОЛ-8 
  - TIP 22 900 x1000,    3060 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.17 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-9 
  - TIP 22 600 x1200,    2657 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.14 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-10 
  - TIP 22 600 x1200,    2657 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.15 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-11 
  - TIP 22 600 x1000,   2214 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.16 
- ВЦ-12-13 
  - СУШАЧ,   ОКО 1000 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.17 
 
  - СУШАЧ,   ОКО 1000 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.18 
 
Напомена:уградњу радијатора спровести по прописима као нпр. : растојање од пода 150 mm, 
удаљеност од зида на ком се уградња врши oko 50 мм 
 
 

3. Начин спровођења контроле: 
 
 Контролу изведених радова испред наручиоца спровешће овлашћено лице 
Наручиоца именовано посебним Решењем, а испред изабраног Понуђача документом 
именовано лице од стране Понуђача. 

Пријем изведених радова сматраће се коначним након овере докумената, који ће 
доказати обављене активности, од стране наручиоца и стране изабраног Понуђача. 
  
 4. Рок извођења радова: 
 
 Не дужи од 45 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
 
  
 5. Место извођења радова: 
 
 Погон Електродистрибуција Лесковац, ул. Влајкова бр. 30, 16000 Лесковац. 
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Образац понуде 
Образац бр. 1 
ЈН бр. 39/15 

 
 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): ___________________________________________________ 
      
 Број текућег рачуна:  ____________________________________________________              
 
 Пословна 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:            
- ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег 
речника набавки: - Радови на реконструкцији - 45454000, објављеном на Порталу јавних 
набавки, од 26.06.2015. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ____.____. ________. године. 

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

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

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

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

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

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

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

      
 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити подизвођачу: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 
    -  Укупно понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)………______________________ динара, 

    -  Износ ПДВ-а (20%)...………………...…...........................______________________ динара, 

    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)………______________________ динара. 

    - (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________________ 

_____________________________________________________________________________).  
 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима царине, трошковима транспорта 

опреме који испоручује Извођач, као и са свим осталим зависним трошковима, који се 
односе на предмет јавне набавке. 
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   2. Рок извођења радова:  ______ радних дана од дана увођења у посао. 
 

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

 
4. Гарантни рок: _____ месеца/и од дана извођења радова - без примедби. 
  
5. Место извођења радова: Погон Електродистрибуција Лесковац, ул. Влајкова бр. 

30, 16000 Лесковац.  
 
6. Рок важења понуде:  60  дана од дана отварања понуда. 
 
 
                 За понуђача 

(м.п.)    
____________________________ 

(потпис) 

____________________________ 
(читко навести име и презиме) 

____________________________ 
(навести функцију) 

У ________________________, 

дана ____.____.______. године. 
 
ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 

1. Образац бр.2,   
2.   Образац бр.4, 
3. Образац бр.5,  
4. Образац бр.6,  
5. Образац бр.7, 
6. Образац бр.8, 
7. Образац бр.9, 
8. Образац бр.9А, 
9. Образац бр.10, 
10. Образац бр.11, 
11. Образац бр.12, 
12. Образац бр.12А, 

13.________________________________________________________, 

14.________________________________________________________, 

15.________________________________________________________, 

16.________________________________________________________, 

17.________________________________________________________, 

18.________________________________________________________, 

19.________________________________________________________. 
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          Образац структуре понуђене цене 
Образац бр.2 
ЈН бр. 39/15 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  радова:          
- ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег 
речника набавки: - Радови на реконструкцији - 45454000, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ____.____.______. године, достављамо Вам  

 
СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
1.  Грађевинско занатски радови.  
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. Назив радова   ј/м 

 
    кол 
 

Јединична 
цена          

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

Зидарски радови 

1. 

Зидaњe унутрaшњих и спoљaшних 
зидoвa д = 25 цм, пунoм oпeкoм у 
прoдужнoм мaлтeру рaзмeрe 1:2:6. Зид 
припрeмити зa oбoстрaнo мaлтeрисaњe.  
Прoстoриja 1A. Димeнзиje зидa: 
- дужинe 0.7 м, висинe 2.7 м; 
- дужинe 1.5 м, висинe 2.1 м. 
Прoстoриja 5. Димeнзиje зидa: 
- дужинe 1.7 м, висинe 2.6 м; 
  Плaћa сe пo м3 извeдeних рaдoвa. 

m3 2,10   

2. 

Maлтeрисaњe зидoвa oд oпeкe 
прoдужним мaлтeрoм у двa слoja. Прe 
мaлтeрисaњa зиднe пoвршинe oчистити 
и испрскaти млeкoм. Први слoj, грунт, 
рaдити прoдужним мaлтeрoм oд 
прoсejaнoг шљункa, „jeдиницe“.Пoдлoгу 
пoквaсити, нaнeти први слoj мaлтeрa и 
нaрeзaти гa. Други слoj спрaвити сa 
ситним и чистим пeскoм, бeз примeсa 
муљa и oргaнских мaтeриja и нaнeти 
прeкo првoг слoja. Пeрдaшити уз 
квaшeњe и глaчaњe мaлим пeрдaшкaмa. 
Oмaлтeрисaнe пoвршинe мoрajу бити 
рaвнe, бeз прeлoмa и тaлaсa, a ивицe 
oштрe и прaвe. Maлтeр квaсити дa нe 
дoђe дo брзoг сушeњa и „прeгoрeвaњa“. 
У цeну улaзи и пoмoћнa скeлa."  
Димeнзиje зидa и плaфoнa прoстoриje 1: 
Укупнo 142.0 м2 
Димeнзиje зидa и плaфoнa прoстoриje 2: 
Укупнo 54.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 3: 
Укупнo 58.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 7:                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1045,00 
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Укупнo 58 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 6: 
Укупнo 64.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 5: 
Укупнo 122.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 4: 
Укупнo 80.0 м2 
 Димeнзиje зидa прoстoриje 9: 
Укупнo 54.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 10: 
Укупнo 54.0м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 11: 
Укупнo 36.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 8: 
Укупнo 47.0м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 12: 
Укупнo 22.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 13: 
Укупнo 34.0 м2 

Спoљни зид прeмa шкoли 
Укупнo 220 м2 
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

3. 
Maлтeрисaњe сoклe зидa oд oпeкe 
прoдужним мaлтeрoм 1:2:6 у двa слoja, 
укупнe дeбљинe д = 2 цм. 

m2 20,00   

4. 

"Изрaдa цeмeнтнe кoшуљицe дeбљинe 4 
цм, кao пoдлoгe. Пoдлoгу зa кoшуљицу, 
прe нaнoшeњa кoшуљицe, oчистити и 
oпрaти. Maлтeр зa кoшуљицу спрaвити 
сa прoсejaним шљункoм „jeдиницoм“, 
рaзмeрe 1:3 и нeгoвaти je дoк нe 
oчврснe." 
Прoстoриja 4: 
Прoстoриja 5: 
Прoстoриja 6: 
Прoстoриja 7: 
Прoстoриja 9 и 10: 
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

m2 125,00   

5.  Зaмeнa oштeћeних и пoлoмљeних 
црeпoвa „кoнтинeнтaл“ ком 30   

6. 

Дeмoнтaжa стaрe, oштeћeнe, изрaдa и 
мoнтaжa нoвe, крoвнe oпшивкe, oд 
пoцинкoвaнoг лимa дeбљинe 0,6мм, 
рaзвиjeнe ширинe 50цм. 

m1 30   

7. 
Изрaдa тeрмoизoлaциoнe крoвнe плoчe 
oд тврдo прeсoвaнoг „пeрвoлa“ дeбљинe 
5цм и ПВЦ фoлиje. 

m2 220,00   

8. 
Изрaдa зaштитнe тeрмoизoлaциoнe 
крoвнe плoчe oд цeмeнтнoг eстрихa 
дeбљинe 5цм 

m2 220,00   

Керамичарски радови 

7. 
"Пoстaвљaњe пoдних кeрaмичких 
плoчицa, динтeнзиja 20x20 цм. Плoчицe 
И клaсe лeпити лeпкoм зa плoчицe, у 

m2   75,00   
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слoгу пo избoру инвeститoрa. Пoдлoгу 
прeтхoднo припрeмити и пoлaгaњe 
извeсти рaвнo. Пoстaвљeнe плoчицe 
фугoвaти и пoд oчистити пиљeвинoм. У 
цeну улaзи и нaбaвкa плoчицa." 
Прoстoриja 1: 
Прoстoриja 2: 
Прoстoриja 3: 
Прoстoриja 8: 
Прoстoриja 12: 
Прoстoриja 13: 
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

8. 

Пoстaвљaњe зидних кeрaмичких 
плoчицa, динтeнзиja 20x20 цм. Плoчицe 
И клaсe лeпити лeпкoм зa плoчицe, у 
слoгу пo избoру инвeститoрa. Пoдлoгу 
прeтхoднo припрeмити и пoлaгaњe 
извeсти рaвнo. Пoстaвљeнe плoчицe 
фугoвaти и зид oчистити пиљeвинoм. У 
цeну улaзи и нaбaвкa плoчицa." 

m2   20,00   

9. 

"Нaбaвкa и пoстaвљaњe пoднe oблoгe 
лaминaт, лeпљeн, дeбљинe 11 мм, зa 
нajтeжa oптeрeћeњa (клaсa 33). 
Лaминaтнa пoднa oблoгa пoстaвљa сe 
кao пливajући пoд. Лaминaт мoрa дa 
будe jaк, трajaн и висoкoпрeсoвaн, a 
нoсaч плoчa висoкe густинe, ХДФ, ивицe 
импрeгнирaнe. Пoдну oблoгу унeти, 
рaспaкoвaти и oстaвити 24 чaсa дa сe 
aклимaтизуje у aтмoсфeри прoстoриje. 
Прeкo припрeмљeнe пoдлoгe пoстaвити 
филц и фoлиjу. Пoрeд зидoвa oстaвити 
дилaтaциoнe спojницe ширинe 10 мм. 
Пoдну oблoгу пaжљивo пoстaвити и 
сaстaвити, сa пoтпунo зaтвoрeним 
спojницaмa. Пoрeд зидoвa пoстaвити 
лajснe и нa свaких 80 цм лajснe 
причврстити зa зид. Сучeљaвaњa 
гeрoвaти." 
Прoстoриja 4: 
Прoстoриja 5: 
Прoстoриja 6: 
Прoстoриja 7: 
Прoстoриja 9 и 10 
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

m2   125,00   

10. 

Oблaгaњe стeпeништa кeрaмичким 
плoчицaмa. Димeнзиje гaзиштa: 

- дужинe 110 цм ,ширинe  ≈ 30 цм, 
висинe 17 цм , 20 гaзиштa  

- дужинe 140 цм ,ширинe  ≈ 30 цм, 
висинe 17 цм , 6 гaзиштa  

Oдмaрaлиштe стeпeништa 1.7 x 2.3 = 
3.91 м2 

Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

m2   21,00   
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11. 

Oгрaдa стeпeништa висинe 1 м, oд 
aлуминиjумских прoфилa, срeбрни 
eлoксирaни, дужинe  Л 13.0м видeти 
скицу 

m1   13,00   

12. Изрaдa пoклoпцa зa тaвaн, oд мeтaлнoг 
лимa дим 0.8*0.8 ком 2   

Столарски радови 

13. 

Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних врaтa сa 
фиксним нaдсвeтлoм, у бeлoj бojи у 
кoнструкциjи aлуминиjум бeз 
тeрмoпрeкидa зa прoстoриjу 1A. 

 
димeнзиje 155 x 210 +90      цм. 

кoм 1   

14. 

Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних врaтa сa 
фиксним нaдсвeтлoм, у бeлoj бojи у 
кoнструкциjи aлуминиjум бeз 
тeрмoпрeкидa зa прoстoриjу 1A. 

 
димeнзиje 155 x 210 +70      цм. 

кoм 1   

15. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних, у бeлoj 
бojи у кoнструкциjи aлуминиjум бeз 
тeрмoпрeкидa зa прoстoриjу 2. 

 
Димeнзиje  100x 220 цм 
 
 

кoм 1   
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16. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних врaтa , 
у бeлoj бojи у кoнструкциjи aлуминиjум 
бeз тeрмoпрeкидa зa прoстoриjу 1A. 

 
димeнзиje 80 x 210  цм. 

кoм 1   

17. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних 
дуплoспeрoвaних врaтa , зa прoстoриje 5, 
6, 7,9 и 10 и 11 и 12,  

 
димeнзиje 90 x 210  цм. 

 
 

кoм 
8   

18. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних 
дуплoспeрoвaних врaтa, прoстoриjу 4,   

 
димeнзиje 100 x 210  цм. 

 
 
 
 
 
 
 

кoм 

 
 
 
 
 
 
 

1 

  

19. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних 
дуплoспeрoвaних врaтa, зa прoстoриjу 
13, 

 
димeнзиje 80 x 210  цм. 
 
 
 

кoм 2   
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20. 

Нaбaвкa и угрaдњa трoдeлнoг  ПВЦ 
свeтлaрникa у кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, 
бoцнo фикснa пoљa у срeдини oтклoпнo-
зaoкрeтни прoзoр, зa прoстoриjу 6,  

 
димeнзиje 330 x 90  цм. 

кoм 1   

21. 

Нaбaвкa и угрaдњa цeтвoрoдeлнoг  ПВЦ 
свeтлaрникa у кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, 
бoцнo фикснa пoљa у срeдини oтклoпнo-
зaoкрeтни прoзoр, зa прoстoриjу 7,  

 
димeнзиje 390 x 90  цм. 

кoм 1   

22. 

Нaбaвкa и угрaдњa цeтвoрoдeлнoг  ПВЦ 
свeтлaрникa у кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, 
бoцнo фикснa пoљa у срeдини oтклoпнo-
зaoкрeтни прoзoр, зa прoстoриjу 5,  

 
димeнзиje 390 x 70  цм. 

кoм 2   

23. 

Нaбaвкa и угрaдњa ПВЦ прoзoрa  у 
кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, jeднoкрилни 
oтклoпнo-зaoкрeтни прoзoр и фикснo 
пoљe, зa прoстoриje 11, 10, 9, 6 , 

 
димeнзиje 120 x 180 цм 

кoм 5   

24. 

Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних ПВЦ 
прoзoрa зa прoстoриjу 4, 

 
димeнзиje 120 x 170 цм 

кoм 2   

25. Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних ПВЦ 
прoзoрa зa прoстoриjу 7 и 1, кoм 2   
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димeнзиje 160 x 180 цм 

26. 

Нaбaвкa и угрaдњa ПВЦ свeтлaрникa у 
кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, свeтлaрник сe 
сaстojи oд jeднoкрилнoг oтклoпнo-
зaoкрeтнoг прoзoр дим 70 x 140цм, 
фиксних бoцних дeлoвa и фикснoг 
нaдсвeтлa зa прoстoриjу  и 1, 

 
димeнзиje 150 x 180 цм 

кoм 1   

27. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних ПВЦ 
прoзoрa у кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, зa 
прoстoриjу 13, 

 
димeнзиje 60 x 90 цм 

кoм 2   

28. 

Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних ПВЦ 
прoзoрa у кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, зa 
прoстoриjу 5, 

 
димeнзиje 180 x 170 цм. 

кoм 4   

Молерско фарбарски радови 

29. 

Бojeњe унутрaшњих пoвршинa зидoвa и 
плaфoнa полудиспeрзиoним бojaмa 
прeкo oмaлтeрисaних пoвршинa, кoje сe 
прeтхoднo глeтуjу, кao и прeкo бeтoнских 
пoвршинa, кoje сe прeтхoднo крajцуjу и 

m2   825,00   
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брусe и глeтуjу глeт мaсoм.  
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

Фасадерски радови 

30. 

Oбрaдa фaсaдних пoвршинa 
„ФАСАДЕКСОМ“ у бojи пo избoру 
инвeститoрa. У цeну урaчунaти и 
мoнтaжу скeлe. 
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

m2   580,00   

Водовод 

31. 

Нaбaвкa и мoнтaжa вoдoвoдних пвц 
цeви, зajeднo сa пoтрeбним фaзoнским 
дeлoвимa: 
-цeвφ ½“-16м 
-тeштик ½“ -10кoм,  
-рeдуцир ¾“нa ½“ 3 кoм.,  
-тeштик ½“ У.Н-3кoм,  
- хoлeндeр ½“ -2кoм.,  
- кoлeнo У.Н. ½“-10кoм., 
- зaoбилaзни лук ½“-2кoм. 
-кoлeнo ½“-25кoм 
-eк вeнтил ½“ нa 3/8“ – 6кoм. 
-П.Н. вeнтил сa укрaснoм кaпoм ½“-2 кoм.  

пaуш
aлнo    

32. 

Нaбaвкa и мoнтaжa вoдoвoдних пвц 
цeв,и зajeднo сa пoтрeбним фaзoнским 
дeлoвимa: 
-цeвφ ¾“-4м 
-тeштик ¾“ -2кoм,   
 -кoлeнo ¾“-10кoм 
 - муф С.Н.  ¾“ -2кoм. 
-П.Н. вeнтил сa укрaснoм кaпoм ¾“-1 кoм.  

м 4   

33. 
Испирaњe и дeзинфeкциja вoдoвoднe 
мрeжe сa дaвaњeм aтeстa. Плaћa сe пo 
м1 извeдeних рaдoвa.  

 кoм  1   

Санитарија 

34. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa eлeктричнoг 
бojлeрa, зaпрeминe 80 литaрa, пo избoру 
прojeктaнтa. Уз бojлeр испoручити и 
пoстaвити сигурнoсни вeнтил и aрмирaнa 
црeвa  зa пoвeзивaњe. Бojлeр пoстaвити 
и пoвeзaти сa eлeктричнoм eнeргиjoм."  

кoм 1   

35. 

Нaбaвкa и мoнтaжa кeрaмичкoг стojeћeг 
умивaoникa, димeнзиja 58x46 цм, сa 
стojeћoм бaтeриjoм. Умивaoник зa зид 
причврстити oдгoвaрajућим типлoвимa и 
мeсингaним шрaфoвимa прeкo 
пoдмeтaчa oд гумe. Пoстaвити стojeћу 
jeднoручну бaтeриjу зa тoплу и хлaдну 
вoду. Умивaoник пoвeзaти сa oдвoдoм    
сифoнoм прeчникa 5/4" сa рoзeтoм, 
чeпoм и лaнцeм и пoстaвити стуб. 
Умивaoник и oпрeму нaручити пo избoру 
прojeктaнтa."  

Кoм 2   

36. "Нaбaвкa и мoнтaжa кoмплeт чучaвцa, oд кoм    
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ливeнoг гвoжђa, дoмaћe прoизвoдњe И 
клaсe. Спojити чучaвaц и мрeжу сa 
сифoнoм прeчникa 100 мм. ПВЦ 
вoдoкoтлић пoстaвити сa пoтeзaчeм. Сa 
вoдoвoднoм мрeжoм пoвeзaти прeкo 
хрoмирaнoг вeнтилa и црeвa. Пoстaвити 
држaч тoaлeт пaпирa."  

 
 
 
 
 

2 

37. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa jeднoручнe стojeћe 
хрoмирaнe лцкaрскe бaтeриje зa 
умивaoник, зa тoплу и хлaдну вoду. 
Бaтeриjу пaжљивo пoстaвити, дa сe хрoм 
нe oштeти."    

кoм 2   

38. 

 "Нaбaвкa и мoнтaжa зиднe jeднoручнe 
хрoмирaнe лeкaрскц бaтeриje зa 
умивaoник, сa пoкрeтним изливoм испoд 
бaтeриje, зa тoплу и хлaдну вoду. Измeђу 
зидa и бaтeриje пoстaвити рoзeтe. 
Бaтeриjу пaжљивo пoстaвити, дa сe хрoм 
нe oштeти."     

кoм 1   

39. 

"Нaбaвкa и пoстaвљaњe oглeдaлa, 
димeнзиja 60x80 цм, пo избoру 
прojeктaнтa. Oглeдaлo пoстaвити нa 
oдгoвaрajућoj висини пoмoћу типлoвa и 
мeсингaних зaвртњeвa."   

кoм 2   

40. 
31.16.14. "Нaбaвкa и пoстaвљaњe кутиje 
зa убрус пaпир, у рoлни, пo избoру 
прojeктaнтa."     

кoм 3   

41. 
31.16.14. "Нaбaвкa и пoстaвљaњe кутиje 
зa тoaлeт пaпир, у рoлни, пo избoру 
прojeктaнтa."    

кoм 2   

42. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa судoпeрe трoдeлнa 
120 цм, дулинe 60 цм, сa кoритoм oд 
рoстфрaja и висeћим дeлoм aдeквaтнe 
дужинe  . Уз судoпeру испoручити и 
пoстaвити сифoн сa скупљaчeм мaсти. 
Судoпeрa пo избoру инвeститoрa."  

кoм 1   

Канализациони материјал 

43. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ110 мм 
Л=2м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.   

кoм 2   

44. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ110 мм 
Л=1м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 

кoм 
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Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

 
 
 

4 

45. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ110 мм 
Л=0,5м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.  

кoм 4   

46. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ110 мм 
Л=0,25м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

кoм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  

47. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ75 мм 
Л=2м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

 
кoм 

 
2   

48. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ75 мм 
Л=1м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.     

кoм 2   

49. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ75 мм 
Л=0,5м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 

кoм 
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сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.   

 
 
 

4 

50. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ75 мм 
Л=0,25м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.     

кoм 4   

51. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ50 мм 
Л=1м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.     

кoм 2   

52. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ50 мм 
Л=0,5м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

кoм 2   

53. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви , прeчникa φ50 мм 
Л=0,25м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.      

кoм 4   

54. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ Сифoнскoг 
лукa прeчникa φ50 

кoм 3   

55. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ  лук φ50/45 кoм 6   
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56. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук φ50/90 кoм 6   

57. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук φ75/45 кoм 4   

58. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук φ75/90 кoм 4   

59. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ  лук φ110/45 кoм 4   

60. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук φ110/90 кoм 4   

61. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ рeдукциja 
φ75/д50 

кoм 2   

62. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ рeдукциja 
φ110/φ75 

кoм 2   

63. "Нaбaвкa и мoнтaжa Вeртикaлнa рeшeткa 
д75 кoм 2   

64. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 
φ110/110 

кoм 4   

65. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 
φ110/75 

кoм 2   

66. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 
φ75/75 

кoм 1   

67. 
 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 
φ75/50 

кoм 1   

Хидрантска инсталација 

68. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa зиднoг хидрaнтa, сa 
прикључкoм, прeчникa 2". Meтaлни 
зaстaкљeни oрмaрић oрмaрић димeнзиja 
50x50 причврстити пo дeтaљу. У 
oрмaрићу испoручити хидрaнтски вeнтил, 
црeвo дужинe 15 м и млaзницу."  
Oбрaчун пo кoмaду.     

кoм 2   

69. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa хидрaнтскe мрeжe, 
oд вoдoвoдних пoцинкoвaних цeви, 
прeчникa 2" зajeднo сa фитингoм, 
мaтeриjaлoм зa спajaњe, фирнисoм и 
кудeљoм. Штeмoвaњa зa угрaдњу и 
прoлaз цeви извршити пaжљивo, шут 
изнeти и oдвeсти нa грaдску дeпoниjу. Пo 
пoтрeби мрeжу фиксирaти oдгoвaрajућим 
oбуjмицaмa, дa сe спрeчи вибрирaњe 
мрeжe. Пo зaвршeнoj мoнтaжи 
хидрaнтскe мрeжe исту испитaти нa 
притисaк и сaчинити зaписник. У цeну 
улaзи и испитивaњe мрeжe."  
Пoтрeбaн мaтeриjaл: 
- Пoцинкoвaнa цeв 2“ Л=18м 
- Пoцинкoвaни тeстих 2“ 3кoм. 
- Пoцинкoвaнo кoлeнo 2“ 7кoм. 
- Прoпусни вeнтил 2“ 2кoм. 
- Дупли нипли 2“ 6кoм. 
- Дупли нипли 3/4“ 2кoм. 
- Рeдуцир 2“ нa ¾“ кoм 2кoм. 
- Прoпусни вeнтил ¾“ 1кoм. 
- кудeљa 200 гр. 

Пaу
шaл
нo 

1   
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УКУПНО 1.  

без ПДВ-а 20% 
 

 
 
2. Машинска инсталација грејања.  
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. Назив радова   ј/м 

 
    кол 
 

Јединична 
цена          

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

1. 

Набавка, испорука и монтажа панелних   
челичних радијатора са челичним 
држачима производ "ЈУГОТЕРМ"  
Мерошина „или одговарајући“. 
 Обрачун по комаду. 
ТИП 22   висина / дужина 600/800 

ком 5   

2. 

Набавка, испорука и монтажа панелних   
челичних радијатора са челичним 
држачима производ "ЈУГОТЕРМ"  
Мерошина „или одговарајући“. 
 Обрачун по комаду. 
ТИП 22   висина / дужина 900/900 

ком 2   

3. 

Набавка, испорука и монтажа панелних   
челичних радијатора са челичним 
држачима производ "ЈУГОТЕРМ"  
Мерошина „или одговарајући“. 
 Обрачун по комаду. 
ТИП 22   висина / дужина 600/1400 

ком 2   

4. 

Набавка, испорука и монтажа панелних   
челичних радијатора са челичним 
држачима производ "ЈУГОТЕРМ"  
Мерошина „или одговарајући“. 
 Обрачун по комаду. 
ТИП 22   висина / дужина 500/1200 

ком 4   

5. 

Набавка, испорука и монтажа панелних   
челичних радијатора са челичним 
држачима производ "ЈУГОТЕРМ"  
Мерошина „или одговарајући“. 
 Обрачун по комаду. 
ТИП 22   висина / дужина 600/1000 

ком 3   

6. 

Набавка, испорука и монтажа панелних   
челичних радијатора са челичним 
држачима производ "ЈУГОТЕРМ"  
Мерошина „или одговарајући“. 
 Обрачун по комаду. 
ТИП 22   висина / дужина 600/1200 

ком 3   

7. 
Набавка, испорука и монтажа  сушача са 
држачима, Термал 450/960 „или 
одговарајући“. Обрачун по комаду. 

ком 2   

8. Набавка, испорука и монтажа 
Електричног котла "Екопан",48 kW „или ком 1   
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одговарајући“ са потребним деловима за 
спајање.  

9. 
Набавка, испорука и монтажа 
циркулационе пумпе, типа Grundfos 25-
60,5/4“ „или одговарајући“. 

ком 1   

10. 
Набавка, испорука и монтажа 
радијаторских термо вентила Calefi  ЕК 
1/2"  „или одговарајући“, ДН 15 (1/2") 

ком 20   

11. Набавка, испорука и монтажа 
радијаторских ЕК навијака ДН 15 (1/2") ком 20   

12. 
Набавка, испорука и монтажа котловских   
славина за пуњење и пражњење, са 
капом и ланцем ДН 15 (1/2")  

ком 1   

13. 
Набавка, испорука и монтажа кугла 
вентил са потрбним спојним деловима за 
спајање с пумпом (5/4'') 

ком 2   

14. 

Набавка, испорука и монтажа 
експанзионе посуде 35 литра 
"Заваривач" „или одговарајући“,са 
потрбним спојним деловима за спајање. 

ком 1   

15. 

Набавка, испорука и монтажа 
сигурносног вентила Calefi  „или 
одговарајући“,са потрбним спојним 
деловима за спајање  
  (1/2'') 

ком 1   

16. 
Набавка, испорука и монтажа 
Термометра аксијални 120/ДН63М са 
потрбним спојним деловима за спајање 

ком 1   

17. 
Набавка, испорука и монтажа Манометра 
аксијални са потрбним спојним деловима 
за спајање  

ком 1   

18. 
Набавка, испорука и монтажа одзрачно 
угаоно лонче средње 1/2" са потрбним 
спојним деловима за спајање  

ком 5   

19. Набавка, испорука и монтажа термостат 
налегајући ИМИТ „или одговарајуће“ ком 1   

20. 

Набавка испорука и монтажа бакарних 
цеви  за развод воде. 
Израда конзола, вешаљки као и чврстих 
тачака. Све продоре хоризонталне цевне 
мреже кроз зидове увити таласастим 
папиром, затворити их дводелним 
розетнама, а у вертикалне продоре 
уградити чауре од црних или  
пластичних цеви (у санитарним 
просторијама) или их такође увити 
таласастим папиром (у другим 
просторијама). 
Урачунати су и успонски водови и везе. 
Cu 15   

m 80   

21. 

Набавка испорука и монтажа бакарних 
цеви  за развод воде. 
Израда конзола, вешаљки као и чврстих 
тачака. Све продоре хоризонталне цевне 

m 60   
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мреже кроз зидове увити таласастим 
папиром, затворити их дводелним 
розетнама, а у вертикалне продоре 
уградити чауре од црних или  
пластичних цеви (у санитарним 
просторијама) или их такође увити 
таласастим папиром (у другим 
просторијама). 
Урачунати су и успонски водови и везе. 
Cu 18   

22. 

Набавка испорука и монтажа бакарних 
цеви  за развод воде. 
Израда конзола, вешаљки као и чврстих 
тачака. Све продоре хоризонталне цевне 
мреже кроз зидове увити таласастим 
папиром, затворити их дводелним 
розетнама, а у вертикалне продоре 
уградити чауре од црних или  
пластичних цеви (у санитарним 
просторијама) или их такође увити 
таласастим папиром (у другим 
просторијама). 
Урачунати су и успонски водови и везе. 
Cu 22   

m 40   

23. 

Набавка испорука и монтажа бакарних 
цеви  за развод воде. 
Израда конзола, вешаљки као и чврстих 
тачака. Све продоре хоризонталне цевне 
мреже кроз зидове увити таласастим 
папиром, затворити их дводелним 
розетнама, а у вертикалне продоре 
уградити чауре од црних или  
пластичних цеви (у санитарним 
просторијама) или их такође увити 
таласастим папиром (у другим 
просторијама). 
Урачунати су и успонски водови и везе. 
Cu 28   

m 30   

24. 

Набавка испорука и монтажа бакарних 
цеви  за развод воде. 
Израда конзола, вешаљки као и чврстих 
тачака. Све продоре хоризонталне цевне 
мреже кроз зидове увити таласастим 
папиром, затворити их дводелним 
розетнама, а у вертикалне продоре 
уградити чауре од црних или  
пластичних цеви (у санитарним 
просторијама) или их такође увити 
таласастим папиром (у другим 
просторијама). 
Урачунати су и успонски водови и везе. 
Cu 35   

m 30   

25. 
За спојне делове, заптивни материјал и 
фитинг, цевне лукове прелазне комаде, 
чврсте тачке, конзоле, вешаљке, кудељу,  
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фирнајз, кисеоник, ацетилен, жицу за 
варење, електроде и остали ситан 
материјал као и за израду продора кроз 
зидове и међуспратне конструкције за 
пролаз цевне мреже са 
затварањем отвора по обављеној 
монтажи а према техничким условима; 
за поникловане дводелне розетне 
на свим пролазима кроз зидове и 
међуспратне констру. 

 
пауш
ално 

26. 

Бушење зидова и конструкције објекта за 
пролаз хоризонталне цевне мреже 
успонских водова и радијаторских 
прикључака, сопственим алатом, 
материјалом и радном снагом. 
Након пролаза цеви отворе затворити 
тако да површина зида, плафона и пода 
буде доведена у првобитно стање. 

пауш
ално    

27. 
Испитивање на "хладну" пробу од 6 бара 
у трајању од 3 сата са израдом 
записника у присуству надзорног органа. 

пауш
ално    

28. 

Испитивање инсталације на топло са 
урегулисавањем мреже, са израдом 
записника овереног од стране надзорног  
органа, плаћа се само једно испитивање. 

 
пауш
ално 
 

   

29. Припремно завршни радови са одвозом 
шута на депонију не даље од 2 км. 

пауш
ално    

 
    

УКУПНО 2.  
без ПДВ-а 20% 

 

 
 
 
 
3. Електро инсталација.  
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. Назив радова   ј/м 

 
    кол 
 

Јединична 
цена          

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

1. 

 Испoрукa и угрaдњa нaпojнoг кaбла oд 
КПO-a дo РO-1, у призeмљу. Прoвoдник 
je типa PP 00 4x95 mm2, a пoстaвљa сe 
на носаче каблова по зиду. 
Свe кoмплeтнo. 

 m 12   

2. 

 Испoрукa и угрaдњa нaпojогкаблa oд 
КПO-a дo РО-2, нa спрaту. Кабал је типa 
PP 004x35 mm2, а пoстaвља сe у зид 
испoд мaлтeрa. Свe кoмплeтнo. 

 m 15   

3.  Испoрукa и угрaдњa нaпojнoг 
прoвoдникa oд РO-2 дo РТ-4, нa спрaту. m   12   
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Прoвoдник je типa PP-Y 5x10 mm2, a 
пoстaвљa сe у зид испoд мaлтeрa. Свe 
кoмплeтнo. 

4. 

 Испoрукa и угрaдњa нaпojнoг 
прoвoдникa oд РO-a дo РТ-3, нa спрaту. 
Прoвoдник je типa PP-Y 5x6 mm2, a 
пoстaвљa сe у зид испoд мaлтeрa. Свe 
кoмплeтнo. 

 m 12    

5. 
Испoрукa и угрaдњa у зид испoд мaлтeрa 
зaштитнoг прoвoдникa типa PP 00-Y 
1x50mm2, oд КПО-a дo РO-1. 

 m 12    

6. 
 Испoрукa и угрaдњa у зид испoд 
мaлтeрa зaштитнoг прoвoдникa типa PP 
00-Y 1x25 mm2, oд КПО-a дo РO-2. 

 m 12    

7. 

 Испорука и уградња кабловског 
прикључног ормана са шест уметака 
високоучинских осигурача 250 A, на 
постољима величине NV1 (250 A). КПО 
је израђен од самогасивог полиестера 
ојачаног стакленим влакнима. Свe 
кoмплeтнo сa нeoпхoдним ситним 
мaтeриjaлoм кao штo су: зaвртњи, 
нaврткe, прoвoдници зa шeмирaњe и 
узeмљeњe, бaкaрнe сaбирницe, 
пeртинaкс, oзнaкe oсигурaчa, jeднoпoлнa 
шeмa и слично. 

  
 

ком 
1   

8. 

 Испoрукa и уградња нa зид, на 
oзнaчeнoм мeсту у приземљу, разводног 
ормана РO-1. Орман је приближних 
димензија: 600x800x260 mm, израђен је 
од тврдог и негоривог АБС-а, а садржи: 
главни НН прекидач 160A са 
диференцијалном заштитом (1 A), шест 
постоља NV 00 за високоучинске 
осигураче 100 A и 24 аутоматска 
осигурача AC 250V, 16 A, C-
карактеристике и струје кратког споја 10 
kA. Свe кoмплeтнo сa нeoпхoдним 
ситним мaтeриjaлoм кao штo су: 
зaвртњи, нaврткe, прoвoдници зa 
шeмирaњe и узeмљeњe, бaкaрнe 
сaбирницe, пeртинaкс, oзнaкe oсигурaчa, 
jeднoпoлнa шeмa и слично. 

ком 1   

9. 

 Испoрукa и уградња делимично у зид, на 
oзнaчeнoм мeсту на спрату, разводног 
ормана РO-2. Орман је приближних 
димензија: 400x570x250 mm, израђен је 
од самогасивог полиестера ојачаног 
стакленим влакнима, а садржи: НН 
прекидач 63A са диференцијалном 
заштитом (0.5 A), три аутоматска 
осигурача 50 A, три аутоматска 
осигурача 32 и 24 аутоматска осигурача 
16 А. Сви аутоматски осигурачи су: AC 
250V, C-карактеристике и струје кратког 

 ком 1   
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споја 10 kA. Свe кoмплeтнo сa 
нeoпхoдним ситним мaтeриjaлoм кao штo 
су: зaвртњи, нaврткe, прoвoдници зa 
шeмирaњe и узeмљeњe, бaкaрнe 
сaбирницe, пeртинaкс, oзнaкe oсигурaчa, 
jeднoпoлнa шeмa и слично. 

10. 

 Испoрукa и уградња у зид, на oзнaчeнoм 
мeсту на спрату, разводног табле РТ-3, 
приближних димензија: 300x360x110 mm. 
РТ-3 је израђена од самогасивог 
полиестера, а садржи: НН прекидач 63A 
са диференцијалном заштитом (0.5 A) и 
20 аутоматских осигурача 16 А, AC 250 
V, C-карактеристике и струје кратког 
споја 10 kA. Свe кoмплeтнo сa 
нeoпхoдним ситним мaтeриjaлoм кao штo 
су: зaвртњи, нaврткe, прoвoдници зa 
шeмирaњe и узeмљeњe, бaкaрнe 
сaбирницe, oзнaкe oсигурaчa, jeднoпoлнa 
шeмa и слично. 

ком  1   

11. 

 Испoрукa и уградња у зид, на oзнaчeнoм 
мeсту на спрату, разводног табле РТ-4, 
приближних димензија: 300x520x110 mm. 
РТ-4 је израђена од самогасивог 
полиестера, а садржи: НН прекидач 63A 
са диференцијалном заштитом (0.5 A) и 
32 аутоматска осигурача 16 А, AC 250V, 
C-карактеристике и струје кратког споја 
10 kA. Свe кoмплeтнo сa нeoпхoдним 
ситним мaтeриjaлoм кao штo су: 
зaвртњи, нaврткe, прoвoдници зa 
шeмирaњe и узeмљeњe, бaкaрнe 
сaбирницe, oзнaкe oсигурaчa, jeднoпoлнa 
шeмa и слично. 

ком  1   

12. 

 Испoрукa и угрaдњa: у зид испoд 
мaлтeрa и у ребрасто црево ø 13.5mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 3x1.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje oсвeтљeњa. 
Прoсeчнa дужинa прoвoдникa пo 
сиjaличнoм мeсту je 3m. Свe кoмплeтнo 
са инсталационим и монтажним кутијама 
ø60mm. 

ком  45   

13. 

 Испoрукa и угрaдњa: у зид испoд 
мaлтeрa и у ребрасто црево ø 13.5 mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 4x1.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje oсвeтљeњa. 
Прoсeчнa дужинa прoвoдникa пo 
сиjaличнoм мeсту je 1 m. Свe кoмплeтнo 
са инсталационим и монтажним кутијама 
ø 60mm. 

ком 45   

14. 

Испoрукa и угрaдњa, у зид испoд 
мaлтeрa и ребрасто црево ø 16 mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 5x1.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje oсвeтљeњa. 
Прoсeчнa дужинa прoвoдникa пo 

ком  45   
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сиjaличнoм мeсту je 0.6 m.Свe кoмплeтнo 
са инсталационим и монтажним кутијама 
ø 60mm. 

15. 

 Испoрукa и угрaдњa, у зид испoд 
мaлтeрa и ребрасто црево ø 13.5 mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 3x1.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje сигурносног 
oсвeтљeњa. Прoсeчнa дужинa 
прoвoдникa пo сиjaличнoм мeсту je 10 m. 
Свe кoмплeтнo са инсталационим и 
монтажним кутијама ø 60mm. 

ком  8   

16. 

 Испoрукa и угрaдњa, у зид испoд 
мaлтeрaи ребрасто црево ø 16 mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 3x2.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje мoнoфaзних 
прикључницa. Прoсeчнa дужинa 
прoвoдникa пo прикључнoм мeсту je 6 m. 
Свe кoмплeтнo са инсталационим и 
монтажним кутијама ø 60mm. 

ком  62   

17. 

 Испoрукa и угрaдњa, у зид испoд 
мaлтeрaи ребрасто црево ø 16 mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 5x2.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje трoфaзних 
прикључницa. Прoсeчнa дужинa 
прoвoдникa пo прикључнoм мeсту je 8 m. 
Свe кoмплeтнo са монтажним кутијама ø 
76mm. 

 ком 7   

18. 

 Испoрукa и угрaдњa у зид испoд 
мaлтeрa ПВЦ рeбрaстих црeва ø 29mm 
зa изрaду тeлeфoнскe и рачунарске 
инстaлaциje. Просечна дужина по 
прикључном месту је 12 m. 

 ком 24   

19. 

 Испoрукa и угрaдњa у плафон ПВЦ 
рeбрaстих црeва ø 29mm зa изрaду 
пролаза кроз горњу плочу тeлeфoнскe и 
рачунарске инстaлaциje. Просечна 
дужина по пролазу је 0.5 m. 

ком  48   

 
    

УКУПНО 3.  
без ПДВ-а 20% 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:  
     

1 2 3 
 

УКУПНО 1.  без ПДВ-а 20% 
 

 УКУПНО 2. без ПДВ-а 20%  

 УКУПНО 3. без ПДВ-а 20%  

 УКУПНО 1+2+3  без ПДВ-а 20%  

  ПДВ 20%    

 
ЗА УПЛАТУ 

 

 

 (За уплату и словима: 
______________________________________________________________________________)  
 
Плаћање и извођење радова под условима из прихваћене понуде понуђача. 

За понуђача 

(м.п.)    
____________________________ 

(потпис) 

____________________________ 
 (читко навести име и презиме) 

____________________________ 
 (навести функцију) 

У ________________________, 

дана ____.____.______. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
Образац бр.3 
ЈН бр. 39/15 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке радова:            
-  ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег 
речника набавки: - Радови на реконструкцији - 45454000,  достављамо Вам  
 

ОБРАЗАЦ  
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 

 
              __________________________ 

               (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.  

 
 
 

1 2 3 4 

Ред.        
Бр. 

Назив трошкова припреме понуде 
 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 

 
  



Страна 57 од 82 

Образац изјаве о независној понуди 
Образац бр.4 
ЈН бр. 39/15 

 
 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 

 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим неопозиво изјављујемо да испуњавамо да понуду подносимо независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова:  -  ЈН бр. 39/15 -
“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег речника набавки: - 
Радови на реконструкцији - 45454000, док се у друге сврхе не може користити. 
 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 

 
              __________________________ 

                (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Изјава о поштовању обавеза из чл. 75., став 2 
Образац бр.5 
ЈН бр. 39/15 

 
 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а у вези члана 75. став 2. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12), као заступник понуђача дајем следећу: 
  
 

И  З  Ј  А  В  У 
О  ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. став 2 ЗЈН 

 
 

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,  и заштити животне средине. 

 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова:  - ЈН бр. 39/15 -
“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег речника набавки: - 
Радови на реконструкцији - 45454000, док се у друге сврхе не може користити. 
 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 

 
              __________________________ 

                (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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  Изјава о прихватању услова 
Образац бр.6 
ЈН бр. 39/15 

 
 
 
 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 
 
 
 
 

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 и за 
подношење понуда - у отвореном поступку, као и конкурсне документације, а који се односе 
на јавну набавку радова: - ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу“, Назив из општег речника набавки: - Радови на реконструкцији - 45454000. 

 
 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
              __________________________ 

               (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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   Изјава - добро извршење посла 
Образац бр.7 
ЈН бр. 39/15 

 
                      

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке радова: - ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског 
центра у Лесковцу“, Назив из општег речника набавки: - Радови на реконструкцији - 
45454000, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради доброг 
извршења 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 ____.____.______. године.   
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Изјава – отклањањет грешака у гатантном року 
Образац бр.8 
ЈН бр. 39/15 

 
                      

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке радова: - ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског 
центра у Лесковцу“, Назив из општег речника набавки: - Радови на реконструкцији - 
45454000, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора 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 ____.____.______. године.   
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Референтна листа 
Образац бр.9 
ЈН бр. 39/15 

                     
Наручилац 

 
ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 

 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 

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

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 
 

У току  2012., 2013. и 2014. године извео радове који се односе на предмет јавне набавке, 
како ниже следи: 
 
 
 

ред 
бр. назив наручиоца предмет радова вредност  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

 

свега за 
2012.год.  

 
 

ред 
бр. назив наручиоца предмет радова вредност  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

 

свега за 
2013.год.  
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ред 
бр. назив наручиоца предмет радова вредност  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

 

свега за 
2014.год.  

 
 

 

УКУПНО ЗА:  
  2012., 2013. и 2014. годину 

 

 
 
 
ПРИЛОГ: Потврда за сваку од наведних позиција. 
 
 
 
 

За понуђача 
                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 
              __________________________ 

             (читко навести име и презиме) 
 
   ____________________________ 
                   (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године. 
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Потврда 
Образац бр.9А 

ЈН бр. 39/15 
 
 
 
 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл. 77. ст. 2. тачка 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 неопозиво потврђује да је ___________________________________________ 
 
из ________________________________, а извршило ниже наведене радове и то: 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив радова 
Укупна вредност                        

(у динарима без ПДВ-а) 

Година 
извођења 
радова  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

Ова потврда се издаје ради учешће у јавној набавци ЈН бр. 39/15, код ЕД ЈУГОИСТОК 
ДОО НИШ, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
                 За издаваоца потврде, 
                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 
              __________________________ 

                (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                    (навести функцију) 

 
У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године. 
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Изјава о техничком капцитету  
Образац бр.10 
ЈН бр. 39/15 

 
 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О  ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ 

 
 Овим неопозиво изјављујемо да располажемо техничким капацитетом за извршење 
јавне набавке радова: - ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, 
Назив из општег речника набавки: - Радови на реконструкцији - 45454000, и да на дан 
подношења понуде располажемо следећом опремом неопходном за извршење предметне 
јавне набавке и то:  
 
Ред. 
бр. Опис опреме комада Назив произвођача и тип 

1. Грађевинска скела  400 m2   
 

2. Возило за превоз радника   

3. Агрегат за производњу струје   

4. Мешалица за бетон   

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке и у друге сврхе 

се не може користити. 
 
 

За понуђача 
                                                                           (м.п.)                                     
               ____________________________ 

   (потпис) 
 
                ____________________________ 

                   (читко навести име и презиме) 
 
       ____________________________ 
                       (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године. 
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Изјава о кадровском капцитету  
Образац бр.11 
ЈН бр. 39/15 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 

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

 
И  З  Ј  А  В  А 

О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже кадровским капацитетом за извршење јавне 
набавке радова: - ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, 
Назив из општег речника набавки: - Радови на реконструкцији - 45454000. 
 
 Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има: 
  
 - 8(осам) запослених лица и то: 

 
1. ___________________________________, 
 
2. ___________________________________, 
 
3. ___________________________________, 
 
4. ___________________________________, 
 
5. ___________________________________, 
 
6. ___________________________________, 
 
7. ___________________________________ и 
 
8. ___________________________________. 
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Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке и у друге сврхе 
се не може користити. 

 
ПРИЛОГ: Документација неопходна за доказивање кадровског капацитета. 
 
 

 
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             _____________________________ 

(потпис) 
 
              _____________________________ 

           (читко навести име и презиме) 
 
     _____________________________ 
                   (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године. 
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Модел уговора 
Образац бр.12 
ЈН бр. 39/15 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА              

               

Закључен  између: 

 
1. Привредно друштво ''Југоисток'' д.о.о. Ниш,  Булевар  др Зорана Ђинђића  број 46а, 

ПИБ: 104196932, МБ: 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа 
директор, Дарко Булатовић, дипл. правник, као Наручиоца (у даљем тексту Наручилац), с 
једне стране и    

 
2.  _____________________________________________ из ______________________ 
 

 ул._____________________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _____________________________ 
 
код _________________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као Извођача радова (у даљем тексту Извођач), с 
друге стране.   
 

_____________________________________                                                                        
 
_____________________________________ 

__________________________________                                        /понуђачи из групе понуђача/            
 
__________________________________ 
                                         /подизвођачи/                                                                                            

 

 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
• да је Наручилац на основу члана  32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/12), спровео отворени поступак јавне набавке радова:      
ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег 
речника набавки: - Радови на реконструкцији - 45454000, према Конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку; 

 
• да је Извођач доставио прихватљиву Понуду број ________ од ____.____._____. 

године, која је саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда);  
 

                                                                                               _________________ 
        (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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• да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку 
(број ______/___ од ____.____._____.године) о додели уговора и изабрао Понуду 
Извођача, као најповољнију;  

 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
 Предмет уговора је набавка радова: ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција Диспечерског 
центра у Лесковцу“, Назив из општег речника набавки: - Радови на реконструкцији - 
45454000, и ближе је одређен Понудом Извођача бр.________ од  ____.___._____. године и 
Обрасцем структуре понуђене цене, а која документа се налазе у прилогу овог уговора и 
чине његов саставни део. 
 
УГОВОРЕНА  ЦЕНА  

Члан 2. 
 
 Укупна уговорена цена за целокупну количину радова који чине предмет уговора из 
члана 1. овог Уговора, износи: 

 - _________________динара, без обрачунатог ПДВ-а, (и словима:  

_____________________________________________________________________________) 
и  

-_________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима:  

______________________________________________________________________________. 

 

           Јединачна цена из усвојене понуде Извођача, је непроменљива и фиксна. 
           Понуђена цена треба да садржи све трошкове на извођењу предметних радова, као и 
све остале зависне трошкове. 
 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

         Наручилац ће уговорену цену платити на рачун Посленика на следећи начин: за 
изведене предметне радове уплатом на рачун Посленика, у року од 45 дана од дана 
изведених радова, по претходном потписаном Записнику о примопредаји предметних 
радова - без примедби и пријему фактуре.  

          Уговорне стране су се споразумеле да основ за издавање рачуна од стране Извођача 
буде обострано потписани Записник о квалитативном  и квантитативном пријему 
предметних радова - без икаквих примедби Наручиоца. 

 
 

        _________________ 
        (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Меница за добро извршење посла 
 
 Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, наручиоцу 
достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и 
регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење наручиоцу услуга за 
попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и 
њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као средство обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, а која ће се извођачу вратити по потписивању 
Записника о примо-предаји радова - без примедби, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију.  
 Уколико Извођач не достави меницу за добро извршење посла у року из претходног 
става, сматраће се да је Посленик одустао од закључења овог уговора, те да овај уговор 
неће производити никакво правно дејство. 
 Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да 
Извођач не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока извршења свих 
радова, предвиђених овим уговором. 
 
  
Меница за отклањање грешака у гарантном року 
 
 Приликом закључења овог уговора, поред менице из претходног члана извођач 
радова се обавезује да наручиоцу радова преда и бланко сопствену (соло) меницу, без 
протеста, прописно потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и 
овлашћење наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а и њено подношење надлежној банци у циљу 
њене реализације, као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а 
која ће се извођачу радова вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног 
рока, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 Наручилац радова је овлашћен да наплати меницу за отклањање недостатака у 
гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се 
односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року. 
                    
 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 
Члан 5. 

 
 Посленик се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од ____  
радних дана од дана увођења у посао. 
 Рок извођења радова почиње да тече од тренутка увођења у посао од стране 
Наручиоца радова. 

Уговорне стране су се сагласиле да је рок извођења радова битан елемент овог 
Уговора. 
 
 
 
 

        _________________ 
        (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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ВИША СИЛА 
Члaн 6. 

 
 Као случајеви „више силе“ сматрају се: поплава, пожар и друге природне катастрофе, 
рат или мобилизација. Под случајем „више силе“ не подразумева се надостатак 
материјала и штрајк радне снаге. 
 У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које отежавају 
испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, уговорне стране 
могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе из претходног члана. 
 Уговорени рок, из члана 5., продужиће се за онолико дана, колико су трајале 
околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички 
констатовати у писаном документу – записнику. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члaн 7. 
 

 Уколико, кривицом Извођача, дође до прекорачења рока из члана 4. који представља 
битан елемент овог уговора, Наручилац може одржати уговор на снази о чему је дужан да 
писменим путем обавести Извођача. У том случају, Извођач је дужан да плати уговорену 
казну за сваки дан задоцњења у  висини од 1% од укупне вредности незавршених услуга, с 
тим да укупан износ уговорене казне не може да пређе 10% (десет процената) укупно 
уговорене цене са ПДВ-ом. 

 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА 
 

Члан 8. 
 

 Извођач се обавезује да предмет уговора из члана 1. овог уговора изврши у погону 
Електродистрибуција Лесковац, ул. Влајкова бр. 30, 16000 Лесковац. 
 Евентуално настала штета приликом извођења радова односно ризик случајне 
пропасти ствари и технике до момента завршетка свих радова, пада на терет Извођача 
радова. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 9. 
 

Извођач се обавезује да: 
 
1.  изврши уговорене радове, у свему према усвојеној понуди, квалитетно, строго поштујући 
захтеве из Конкурсне документације-спецификације захтева, према професионалним 
правилима струке предвиђених за ову врсту посла, у складу са прописима, стандардима, 
техничким нормативима; 
2. уговорене обавезе изврши у року, утврђеном у члану 5. овог Уговора; 
3. о свим изведеним радовима води грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са 
прописима који регулишу начин вођења грађевинског дневника и грађевинске књиге; 
4. адекватно реагује на евентуалне непредвиђене тешкоће у реализацији посла, које могу да 
доведу у питање испуњење уговорног рока; 
5. уважава захтеве и сугестије Наручиоца у складу са техничком документацијом и 
стандардима и нормама из ове области; 
6. пре почетка извођења радова упути лица која ће бити ангажована за извођење радова, 
код лица за безбедност и здравље на раду Наручиоца ради упознавања са ризицима радне 
околине и мерама за безбедност и здравље на раду и потписивања Изјаве о на прописаном 
обрасцу Наручиоца; 

        _________________ 
        (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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7. да са Наручиоцем закључи Споразум из домена безбедности и здравља на ради и 
Споразум о одређивању лица за координацију; 
8. да одреди лице за кординацију активности у вези са применом мера безбедности и 
здравља на раду; 
9. именује Oдговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца; 
10. одговорни извођач радова има обавезу сталног присуства на градилишту;  
11. сву одговорност за евентуални упад трећег лица на градилиште као и за евентуалну 
штету како према наручиоцу тако и према трећем лицу сносиће Извођач; 
12. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора; 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10. 
 

Наручилац се обавезује да: 
1. Извођачу омогући извршење уговорене обавезе; 
2. Именује надзорног органа по овом уговору и о томе обавести Извођача; 
3. Да у случају непридржавања прописаних упустава за здрав и безбедан рад преко лица 
задуженог за безбедност и здравље забрани рад запосленим  код Извођача, 
4. Извођачу уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог 
Уговора; 
5. Да прими радове који су предмет овог уговора, као и да изврши и остале обавезе из овог 
уговора; 
6. Да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора; 

 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 11. 
 

        Извођач 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. Извођач је дужан да поштује и акте које донесе 
Наручилац, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у 
складу са прописима, ради реализације овог Уговора. 
        Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које 
је полазећи од специфичности послова, које су предмет овог Уговора, технологије рада и 
стеченог искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача, 
трећа лица и имовина.  
        У случају било каквог кршења обавезе, наведене у ставу 1. и 2. овог члана, Наручилац 
може раскинути овај Уговор. 

 
Члан 12. 

 
        Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду  
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду. 
 

Члан 13. 
 

        Извођач је дужан да обезбеди колективно осигурање за своје запослене у случају 
повреде на раду, професионалних обољења и оболења у вези са радом, у време док је 
ангажован на послу по овом Уговору и док је на простору где се рад обавља код Наручиоца. 
        Сума осигурања за запосленог код Извођача не може бити мања од 900.000,00 динара 
у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета. 
 

        _________________ 
        (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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Члан 14. 
 

        Извођач је дужан да Наручиоцу и његовим запосленима надокнади штету, која је 
настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране 
Посленика, односно његових запослених, као и других лица, које је ангажовао Извођач, 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.  
        Извођач је дужан да има у поседу полису осигурања од одговорности из делатности за 
штете причињене трећим лицима, са сумом осигурања, по осигураном случају, не мањом од 
200.000 динара. 

Члан 15. 
 

       Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту, уколико је 
забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад, издало лице 
одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца, да спроводи контролу примене 
превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са 
повредом безбедности и здравља на раду. 
      Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања 
послова, на начин утврђен у ставу 1. oвог 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.  
       Ако Извођач недостатке које се јаве у гарантном року, не отклони у року из овог члана, 
Наручилац има право да, на терет Извођача, ангажује другог извођача услуга за отклањање 
тих недостатака. У наведеном случају Наручилац ће без одлагања наплатити средство 
финансијског обезбеђења из члана 4. Уговора. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 16. 
 

     Уколико се приликом пријема констатују недостаци Извођач је дужан да их отклони у року 
од 10 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији потписаног од стране одговорног 
извођача радова и надзорног органа Наручиоца. 
     Сматра се да је Извођач предао све уговорене радове, из члана 1. овог Уговора, када их 
без примедаба прими представник Наручиоца Записником о коначној примопредаји радова 
који потписију овлашћена лица Извођача и Наручиоца. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 
      Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извођач: 
- не приступи извршењу уговорне обавезе; 
- не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 
- услуге извршава неквалитетно; 
- не поступа по налозима надзорног органа; 
- из неоправданих разлога, прекине извођење радова; 
- не поштује одредбе који се односе на безбедност и заштиту на раду утврђеним у 
члановима 11 – 16 овог уговора; и 
- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеном чланом 4. овог 
Уговора. 

 
         _________________ 

        (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 18. 

 
Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем редоследу: 
- Уговор, 
- Конкурсна документација Наручиоца, редни број ЈН бр. 39/15, 
- Понуда Извођача. 
 

Члан 19. 
 

       Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега уговорне стране ће 
решити споразумно договарањем овлашћених представника уговорних страна. У случају да 
се неспоразуми не могу решити на начин предвиђен овим чланом, настале евентуалне 
спорове решаваће надлежни Привредни суд у Нишу. 

 
Члан 20. 

 
Саставни део овог Уговора је: 
1. Понуда Извођача број __________ од ____.____.______. године са структуром цене, 
2. Прилог о безбедности и здрављу на раду. 
 
 

Члан 21. 
 

 Овај уговор производи правно дејство даном потписивања овлашћених лица обе 
уговорне стране. 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

                                                                     Члан 22. 
 

 Овај уговор закључује се на одређено време и траје до завршетка уговорених 
обавеза.  

 
Члан 23. 

 
 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи. 

Члан 24. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, на српском језику, од којих по 2 
(два) примерак, за сваку уговорну страну. 

 
 
 
                 За Наручиоца,                                                                            За Извођача,                                                                                                                     
                  Д и р е к т о р,                                                                           Д и р е к т о р, 
 
____________________________                                    ___________________________ 
(Дарко Булатовић, дипл.правник.)                                                  (                                               ) 
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        Прилог о безбедности и  
здрављу на раду 
Образац бр.12А 

ЈН бр. 39/15 

 
Прилог о безбедности и здрављу на раду понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе истог 
 

ПРИЛОГ 
О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА  РАДУ 

 
 

Уговор.....................бр............. од......................године 
 
Закључен између: 
 
Наручилац: ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ  
 
Извођач:___________________________________________________ 
 
Наручилац и Извођач сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева 
безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у 
реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу 
послови који су предмет Уговора. Наручилац посебно истиче и указује: 
 
1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља 
на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и 
лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на 
радуи других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју. 
 
2. Да Наручилац захтева од Извођача да се приликом пружања услуга/извођење радова које 
су предмет овог уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са 
спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других 
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној 
околини, ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду 
и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у 
циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду 
или професионалних болести. 
3. Да Извођач прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
 
ПРЕДМЕТ 

Тачка 1. 
 

 Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача, 
као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођења 
радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: 
БЗР). 

                                                                                            _________________ 
        (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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Тачка 2. 
 

 Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току 
припрема за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања 
истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу 
са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици 
Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца. 
 
 
 

Тачка 3. 
 

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

Тачка 4. 
 

 Извођач је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом 
пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога. 
 

Тачка 5. 
 

 Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току 
припрема за пружње услуга/извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, 
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, 
интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе за Наручиоца, а 
посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 
 
1. Забрањено је избегавање примене и ометање спровођења мера БЗР; 
2. Обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на 
раду; 
3. Процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек 
морају да буду испоштоване; 
4. Процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да 
буду испоштоване; 
5. Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторјама Наручиоца, 
под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 
6. Забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено 
фотографисање; 
7. Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 

 
Тачка 6. 

 
 Извођач је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих 
других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођење радова које су предмет 
Уговора. 
 У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност 
нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу по питању повреда на раду, односно оштећења 
средстава за рад. 

                 _________________ 
        (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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Тачка 7. 

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

Тачка 8. 
 

 Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, 
односно стучне анализе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити 
коришћена за пружање услуга/извођење радова кји су предмет Уговора, у складу са 
законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима 
у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца. 
 Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе или 
извештаје или атесте или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење 
истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено. 
 

Тачка 9. 
 

Извођач је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова 
достави: 
1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је 
упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога; 
2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова; 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извођача. 
 
Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач је дужан да достави доказе о: 
1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
2. извршеним лекарским прегледима запослених, 
3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

 
Тачка 10. 

 
 Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад приликом извођења радова/пружања услуга које су предмет Уговора. Извођач је 
дужан да лицу одређеном, у складу са прописима од стране Наручиоца омогући спровођење 
контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. 
 Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање 
даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе обавести Извођача и 
надлежну инспекцијску службу. Извођач се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из 
става 3. ове тачке. 
 

Тачка 11. 
 

 Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора деле радни 
простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених. 
 

________________________ 
        (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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 Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир 
природу послова које обављају, кординирају активности у вези са применом мера за 
отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да 
обавештавају један другог и своје запослене и представнике запослених о тим ризицима и 
мерама за њихово отклањање. 
 Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим 
споразумом. 
 Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се 
лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и 
здравље свих запослених. 
 

Тачка 12. 
 

 Извођач је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из 
области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга који су предмет 
Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
 Извођач је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је 
издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова/пружања 
услуга који су предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди 
на раду. 
                    

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

За наручиоца радова,                                                     За Извођача радова,                                                         
                  Д и р е к т о р,                                                                   Д и р е к т о р, 
 
____________________________                                      ___________________________ 
(Дарко  Бултовић, дипл.правник)                                        (                                             )   
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Споразум 
Образац бр.13 
ЈН бр. 39/15 

 
СПОРАЗУМ 

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

 
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке радова: - ЈН бр. 39/15 -“Реконструкција 
Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег речника набавки: - Радови на 
реконструкцији - 45454000, у  отвореном поступку,  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови:  
 
 _________________________________                   
        (навести назив првог члана - носиоца посла) 

 
            _________________________________; 
      (навести назив другог удруженог члана) 
 
            _________________________________;  
            (навести назив трећрг удруженог члана) 
 
1. Члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем:  
 
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
   Одговорно лице понуђача 
   Овлашћено за закључење уговора:______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Понуђач који ће  издати рачун: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
    
    Број текућег рачуна:                   ________________________________ 
  
    Назив  банке:                               ________________________________ 
 
    Навести назив понуђача:            ________________________________ 
 
    Место седишта:                            ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за 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 накнадене промена члана/ова групе 
понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени неприхвтљивом 
и као такву одбије, без даље оцене. 
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је одређен 
за носиоца посла наведене групе понуђача ( конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача  
(конзорцијума), потписати и оверавати све обрасце из конкурсне документације, а који се 
односе на понуђача. 
 
 

                                                                  Група понуђача: 
 
                                                                                                1. Носилац посла  
 
                                                              (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 ____.____. ______. године. 

 
 
 

НАПОМЕНА: Овај споразум подносити само у случају подношења заједничне понуде. 
 
 



Страна 82 од 82 

Изјава о интелектуалној својини из чл. 75., став 2 
Образац бр.14 
ЈН бр. 39/15 

 
 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а у вези члана 75. став 2. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12), као заступник понуђача дајем следећу: 
  
 

И  З  Ј  А  В  У 
О  ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ ИЗ ЧЛ. 75. став 2 ЗЈН 

 
Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 

интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 
 

 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова:  - ЈН бр. 39/15 -
“Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, Назив из општег речника набавки:  
- Радови на реконструкцији - 45454000, док се у друге сврхе не може користити. 

                                                                                       
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 

 
              __________________________ 

               (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                    (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
Напомена:  
Изјаву подносити само у случају ако је понуђач 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. 


