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„ЕПС – ДИСТРИБУЦИЈА“  Д.О.О - БЕОГРАД
„Огранак Електродистрибуција Лесковац"

16000 Лесковац, Ул. Стојана Љубића бр. 16
Тел.: 016/230-200; Факс 016/253-196

16000 Лесковац
www.jugoistok.com

 
 
Бр. 57601/1 
Датум: 31.07.2015. године 
                                  
 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 1 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(Л - ЈН бр. 44/15) 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
 

Набавка радова:  
  „Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“. 
 
Назив из општег речника набавки:  
 - Радови на модернизацији постројења – 45259900.  

 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 19.08.2015. године, до 1200 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 19.08.2015. године, у 1215 часова. 
 
 

Лице за контакт: Ненад Милошевић, дипл. ел. инж. 016/230-262. 
 

Председник комисије  
 

Ненад Милошевић, дипл. ел. инж. 
 
 

Лесковац, 
јул, 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 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 - 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, 

17. Образац бр. 9А - 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, 

18. Образац бр. 10 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, 

19. Образац бр. 11 - 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 - ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. - БЕОГРАД, Огранак 

Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, са 
назнаком Л - ЈН бр. 44/15 – 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 извршења радова“  – уписати 
број календарских дана од дана увођења у посао.  

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 3. „Гарантни рок“  – уписати број 
месеци гарантног периода рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји  
извршених услуга – без примедби. 

НАПОМЕНА:Понуда понуђача који не понуди 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 
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. 
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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 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,  
8).Образац бр. 9 - 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, 

9).Образац бр. 9А - 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, 

10).Образац бр. 10 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (подноси се само уколико 
понуђачи наступају заједнички), 

11).Образац бр. 11 - 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. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на 
целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених образаца 
који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или неоверени - 
сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, неће се по истој 
даље поступати, односно неће се оцењивати. 

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

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

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

ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. - БЕОГРАД“, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана 
Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, са назнаком : 
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„Измена понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 44/15: „Уградња релеа у ТС 110/10 kV 
„Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

„Допуна понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 44/15: „Уградња релеа у ТС 110/10 kV 
„Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

 „Опозив понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 44/15: „Уградња релеа у ТС 110/10 kV 
„Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 44/15: „Уградња релеа у ТС 
110/10 kV „Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“ – 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. 10), 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 
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. 
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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 услуга – 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 словим, 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. 
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 
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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 изврши испоруку услуга која је 
предмет овог уговора у уговореном року, односно исту моћи извршити у даљем року од 5 
дана, у ком случају ће наручилац имати право на уговорену казну због неблаговременог 
извршења уговора за предметну јавну набавку у висини од 1% од уговорене цене (без 
обрачунатог ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне 
уговорене цене ( без обрачунатог ПДВ-а), активирањем сопствене менице Продавца. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОСТУПКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

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

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

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

„ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. - БЕОГРАД“, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. 
Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, електронске поште на е-mail: 
predrag.grujic@jugoistok.com,  или факсом на број 016/253-196, 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 Л - ЈН бр. 44/15“. 

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, 
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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. 
 

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  извршења услуге………………….….. -    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 
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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 рокови и 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 календарским данима), 
Риу пон – понуђени рок извођења радова (у календарским данима). 
У случају да понућачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у погледу рока 
извршења предметних услуга: 
- рок извођења радова у року од 10 – 20 календарских дана од дана обостраног закључења 
уговора и тд., као понуђени рок сматраће се се већи број, односно неповољнији понуђени 
рок за наручиоца – 20 календарских 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 11). 
  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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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 
predrag.grujic@jugoistok.com, факсом на број 016/253-196 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 
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 
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     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 
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.  

 
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. 
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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 датој табели, у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну 
 цену, према датој јединици мере. 
     7. У датој табели, 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 без ПДВ-а 20%"  – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а" . 

    9. У реду " ПДВ 20%"  – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а 20%, на основицу коју 
представља укупан износ из реда "УКУПНО без ПДВ-а 20%" . 

    10. У реду "ЗА УПЛАТУ"  – уписати бројчани износ који представља збир износа из реда   
" УКУПНО без ПДВ-а 20%"и износа обрачунатог ПДВ-а 20%, уписаног у реду "ПДВ 
20%".  

    11. 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“  

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

13. 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. 
  
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 16 од 52 

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 ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 Овим се одређују обавезни услови сходно чл.75. 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. 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.  
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. 11) који су саставни део ове конкурсне документације, 

морају бити печатиране и прописане од стране одговорног лица понуђача. 
Изјаву - Образац бр. 11, 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. 

 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
 - Понуда са подизвођачем 
 

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

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

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

 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз понуду 
стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све предвиђене 
доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона 
о јавним набавкама. 
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 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: -  (Л - ЈН бр. 44/15) - „Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ 
(РЕМОНТ)“.  
 
Назив из општег речника набавке: - Радови на модернизацији постројења – 45259900. 
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметних радова и потребна количина: 
 

Опис предметних радова и потребних количина 

 Технички опис који је дат у овом делу има за циљ да пружи добављачу основне 
смернице за формирање понуде, са циљем да се осигура испуњење минималних захтева по 
питању квалитета и перформанси нуђеног решења. Као такав он представља  ближе 
разјашњење захтева датих у осталим одељцима овог тендерског материјала  

Понуђач у оквиру своје понуде треба да обухвати све компоненте, чак и ако нису описане 
овом тендерском документацијом, а које су неопходне за правилан и поуздан рад нуђеног 
система релејне заштите и управљања у свим нормалним и хаваријским условима 
експлоатације штићене опреме и дела електроенергетског система. 

 Предмет ове јавне набавке је: 

• израда извођачког пројекта за ремонт релејне заштите и СДУ у 31 поље 10 kV у ТС 
110/10 кV Лесковац 4 ( потребно је извршити усклађивање постојећег пројекта са 
потребом да се сада угради главни заштитни уређај REF 630 ABB по пољу)  

• радови на  демонтажи старог сиситема релејне заштите и СДУ 

• радови на  монтажи релеја ( нису предмет испоруке) и одговарајуће опреме према 
извођачком пројекту у 31 орман 10 kV поља  

• радови на конфигурисању, параметризацији релеја , имплементацији у СДУ ЕД 
Лесковац  REF 630 по пољу  

•  функционално испитивање изведених радова 

•  израда пројекта изведеног стања за уградњу релејне заштите 31 поље 10 kV у ТС 
110/10 кV Лесковац 4 . 

 

2.2. Технички опис 

Даљинско управљање, надзор, мерење и сигнализација 

Пројектом предвидети неколико нивоа управљања, идући од највишег приоритета ка 
нижим: 

• са апарата или ћелије - механички или електрично; 

• “локално” по пољу – са ормана заштите и управљања (за апарате с моторним 
погонима); 
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• “локално” из објекта ЕВП– са локално управљачког места/LUM (за апарате с 
моторним погонима); 

•  “даљински” – из центра даљинског управљања (за апарате с моторним 
погонима); 

Прелазак са једног нивоа на други, врши се L/D преклопкама. Нивои управљања 
нижег приоритета од одабраног морају бити блокирани.  Надзор је могућ истовремено 
на свим нивоима.  

 За функцију надзора и управљања морају се испунити додатни захтеви сигурности и 
расположивости: 

- у случају испада даљинског надзора и управљања (везе према ЦДУ) остају 
расположиве функције локалног надзора и управљања на нивоу трансформаторске 
станице; 

- у случају испада локалне SCADA (LUM) или комуникације према њој, остају 
расположиве функције надзора, управљања и основних показних мерења на нивоу 
поља (резервни управљачки панел); 

- сервисно управљање прекидачем (механичко) с његовог погонског ормарића 
увек је могуће – при томе увек треба преклопку на ћелији пребацити у положај 
”локално” (искључује се могућност управљања с било којег вишег нивоа). 

Даљинско управљање, надзор, блокаде, сигнализације положаја расклопних апарата 
и опште сигнализације спровешће су преко нумеричких заштитно-управљачко-
сигналних јединица поља и станичног рачунара који је повезан на систем даљинског 
управљања са центром даљинског управљања. Пројектом предвидети опрему 
врхунског квалитета и све неопходне мере за сигурно руковање, надзор и одржавање 
постројења. Опрема ће радити у свим условима промењивог оптерећења напона, 
струја кратког споја и у осталим условима који могу настати у постројењу, а за које су 
апарати димензионирани.  

Заштита поља је REF 630 и није предмет испоруке На бинарне улазе заштите поља 
треба довести следеће сигнале (минимално): 

- саб.растављач I система 10kV-укључен; 

- саб.растављач I система 10kV-искључен; 

- саб.растављач II система 10kV-укључен; 

- саб.растављач II система 10kV-искључен; 

-          прекидач - укључен; 

-          прекидач - искључен; 

- L/D преклопка у положају D; 

-           прекидач 10kV- није спреман 

- КИК 10kV –  шпулна за искључење (прекидач - укључен); 

- КИК 10kV –  шпулна за искључење (прекидач - искључен); 

-          испад аутомата ЈСС команда; 

-          испад аутомата напајања прекидача; 

-          испад аутомата наизменичних кола; 

-          ручно укључење; 

-          ручно искључење; 
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Заштита сабирница 10kV: краткоспојна заштита на 10kV страни трансформатора 
делује при отказу краткоспојне заштите на 10kV одводу или при квару на 
сабирницама. Деловање краткоспојне заштите блокира се у случају деловања 
краткоспојне заштите извода 10kV. Блокада краткоспојне заштите трафо пољу 
извешће се и жичано и  комуникацијом преко протокола IEC61850 („GOOSE“ – 
порука).  

Заштита од отказа прекидача ће се реализовати и жичано и комуникацијом МПЦУ, 
помоћу протокола IEC61850 („GOOSE“ – порука). 

 

Понуђач се обавезује да у оквиру ове понуде обухвати: 
- испоруку опреме специфициране тендерским захтевима, на место извођења радова  ; 
- испоруку и обезбеђивање сервиса и за осталу опрему за коју понуђач процени да је 

неопходна за комплетирање понуде, а која није обухваћена техничким 
спецификацијама датим у овом тендерском материјалу; 

- обезбеђивање гарантног и постгарантног сервисирања за нуђену опрему сходно 
дефинисаним тендерским захтевима; 

 

Посебни захтеви за реализацију система РЗ  

 

ИНТЕРНО ОЖИЧЕЊЕ  

 

Везе заштитних уређаја остварују се преко прикључних стезаљки на које су доведене 
везе са примарном опремом у ћелији и морају задовољити све захтеве у погледу 
квалитета и поузданости.  

Све прикључне стезаљке (клеме) се монтирају на стандардне ДИН шине, међусобно 
организоване по логичким целинама, тако да се једна логичка целина од друге 
раздваја преградим елементима предвиђеним за монтажу на ДИН шину (раздвајање 
вршити за сваки од потенцијала понаособ), као и међусобним физичким раздвајањем. 
Организацију клемарника урадити тако да се формирају четири подклемарника 
монтирана на ДИН шинама и то:  

- подклемарник за прикључивање секундарних кола мерних трансформатора, 

- подклемарник за формирање струјних кругова једносмерних потенцијала 
(напајање МПЗУ, командно-сигнални струјни кругови…), и 

- подклемарник за формирање струјних кругова сопствене потрошње (струјних 
кругови наизменичног напона 220 а.c., струјни кругови аларма и нужног светла) 

- подклемарник за прикључење индиректне мерне групе (мерно језгро са 
струјних и напонских мерних трансформатора). 

Сваки од подклемарника је међусобно размакнут за минимално 3 cm и на почетку 
адекватно означен, уз коришћење посебних елемената за означавање.  

Дозвољено је и постављање клемарника у више нивоа и постављање клемарника на 
косим, покретним, носачима.  

Није дозвољено везивање више од једног проводника у исти прикључак на клеми. 

Крајеви свих проводника, морају адекватно обрађени и на њима постављене 
„игличасте“ завршнице („папучице“), које се учвршћују пресовањем. При томе, 
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пресовање мора бити рађено алатом који омогућава поуздан спој, тј, потребно је 
користити алате који омогућавају минимално шестоугаоно пресовање. 

Приликом планирања броја клема, предвидети да се за сваки од потенцијала остави 
по минимално 10% резервних клема. 

Крајеви проводника и поједине клеме морају бити адекватно обележени, сходно 
намени коју имају. 

На свим местима где се проводници полажу преко или на механички покретним 
деловима или кроз преграде између појединих одељака, предвидети провлачење 
проводника кроз одговарајућа флексибилна црева ради остваривања адекватне 
механичке заштите. 

Уз обавезно консултовање (у писаном облику) надлежних лица испред наручиоца, 
могуће понудити и друга решења, од оних која су описана у наредним поглављима. 
При томе, потенцијална алтернативна решења не смеју да умањују ниво 
функционалности, поузданости и безбедности који је остварен описаним предлогом. 

Код планирања и пројектовања водити рачуна о бојама коришћених проводника. 

Све проводнике који се користе за ожичење унутар НН ормана увлачити искључиво 
са горње стране, а проводнике и каблове који иду ван ормана са доње стране 
клемарника. 

Ожичење секундарних кола, струјних мерних трансформатора 

Веза од одговарајућег клемарника до прикључних стезаљки на самим струјним 
мерним трансформаторима треба да буде урађена четворожилним инсталацијским 
финожичним проводницима пресека 4 mm2 (нпр. PP/F 4 x 4 mm2), провученим кроз 
метално „САПА“ црево одговарајућег попречног пресека. При томе, тамне боје (браон 
и црна) користити за „живе“ крајеве, а жуто-зелени или плави за уземљене крајеве 
мерних трансформатора. 

Везе унутар ормана предвиђеног за смештај опреме треба реализовати финожичним 
инсталацијским проводницима попречног пресека 4 mm2 (нпр. P/F 4 mm2) ), уз 
коришћење истих боја, аналогно проводницима који се користе за везу са мерним 
трансформаторима. 

Црево једним делом водити кроз предвиђени технички канал, а једним делом по 
унутрашњој конструкцији ћелије (зиду ћелије) уз коришћење одговарајућих лимених 
обујмица за причвршћивање. 

Предвидети да се до сваког струјног мерног трансформатора полаже посебна веза, 
тј. полаже се један четворожилни кабл провучен кроз метално „SAPA“ црево за сваки 
струјни мерни трансформатор понаособ. Веза треба да буде организована тако, да се 
од подклемарника предвиђеног за мерне трансформаторе, посебним проводником 
ожичава свака од прикључних стезаљки  струјног мерног трансформатора. При томе, 
на за то погодним местима треба извршити додатно повезивање „SAPA“ црева са 
заштитним уземљењем предметне трафо станице. 

Потребне дужине црева и каблова треба да процени понуђач на основу свог 
досадашњег искуства, постављених техничких захтева и увида у ситуацију на објекту. 

Струјне клеме је потребно опремити одговарајућим прикључним букснама и 
мостовима, организованим тако да се могу вршити краткоспајања језгара појединих 
струјних мерних трансформатора у погонском стању. Прикључне буксне треба да 
омогуће поуздан прикључак у погонском стању (без развезивања струјних кола), 
испитним кабловима са банана конекторима димензија 4 mm. 
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Посебним преградиним елементима раздвојити клеме које се користе за ожичење 
МПЗУ (језгро за заштиту), од клема које ће се користити за ожичење индиректне 
мерне групе (њена уградња се не врши сада). 

Формирање хомополарне везе вршити на клемарнику (у НН ормарићу) предвиђеном 
за мерне трансформаторе, а до МПЗУ-а водити крајеве тако формиране 
хомополарне струјне везе. 

Предвидети да се врши уземљење „s2“ („l“) секундарног прикључка (сходно IEC 255-
20:1984), струјних мерних трансформатора. При томе, уземљавање вршити на два 
места, и то: на клемарнику предвиђеном за мерне трансформаторе и на самом 
струјном мерном трансформатору (преко одговарајућег конектора или стезаљке). 

Ожичење командно-сигналних струјних кола 

Формирање командно-сигналних струјних кругова (потенцијала), врши се на нивоу 
сабирница једносмерних напона, тако што се из D.C. ормана преко посебних 
заштитних аутомата  формирају потенцијали за напајање одговарајућих струјних 
кругова. 

Овако формирани потенцијали се преко комадно-сигналних каблова (PP47, PP44 и 
сл.) воде до нисконапонских ормарића у 10 кВ ћелијама где се надаље врши 
формирање одговарајућих „шнирова“ од ћелије до ћелије. При томе, користити 
посебне каблове сходно функционалности и намени појединих потенцијала. Шнирове 
између ћелија реализовати командно-сигналним кабловима уз поштовање принципа 
ожичења описаног у претходним поглављима.  

На нивоу ћелије врши даље гранање овако формираних потенцијала уз коришћење 
заштитних аутомата и „слепих“ осигурача. При томе, предвидети уградњу посебних 
заштитних аутомата за формирање потенцијала, за: 

- напајање моторног погона прекидача (10 А тип C, 110VDC, 6 кА), 

- напајање командних и сигналних струјних кругова (6 А тип C, 110VDC., 6 кА), 

- напајање МПЗУ-а  (2 А тип C, 110VDC, 6 кА) 

Такође, предвидети уградњу „слепих“ осигурача, предвиђених за монтажу на ДИН 
шину, даље гранање потенцијала за напајање командних и сигналних струјних 
кругова, и то по један за формирање: 

- командних потенцијала за ручно командовање, 

- командних потенцијала за даљинско командовање, 

- потенцијала за сигнализацију 

- једног резервног потенцијала (напајање преносног инвертора и сл.). 

Везе унутар ормана предвиђеног за смештај опреме треба реализовати финожичним 
инсталацијским проводницима попречног пресека 1.5, 2.5 и 4 mm2 (нпр. P/F 1.5 mm2,  
P/F 2.5 mm2 и P/F 4 mm2). При томе, проводнике попречног пресека 4 мм2 користи 
свуда, где прорачунска струја потрошача прелази 5 А (моторни погон прекидача и 
сл.). 

Водити рачуна о коришћењу различитих боја за позитиван и негативан потенцијал у 
оквиру истог струјног круга, нпр. тамно плава и тамно црвена за главне напојне 
потенцијале, светло плава и светло црвена за командне потенцијале итд. 

Свако укључење и искључење од стране микропроцесорског уређаја врши се преко 
сигналних контаката енергетског прекидача (контакти са сигналне кутије прекидача). 
При томе, одабрана шема везе мора бити организована тако да се помоћни контакти 
прекидача налазе између МПЗУ и појединих калемова за искључење, како би се, 
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евентуалне, „повратне“ енергије из ових калемова локализовале на помоћним 
контактима, а не бинарним излазима МПЗУ. 

За укључење прекидача предвидети је уклапање оба пола који напајају поједине 
крајеве калема за укључење, посебно за позитиван и посебно за негативан 
потенцијал, док је за искључење може користити командовање једним полом. 

Приликом формирања командних потенцијала одабрати шему везе тако да се врши 
континуалан надзор над колима за искључење, калема за искључење и у укљученој и 
искљученој позицији енергетског прекидача.  

У случају констатовања неисправности у колима за искључење (неисправан калем за 
искључење, неисправне струјне везе…), МПЗУ да буде конфигурисан тако да 
обезбедити блокаду укључење прекидача и да о томе генерише одговарајући сигнал 
и на локалном нивоу и преко СДУ-а. 

На свим ћелијама предвидети уградњу тастера за укључење и искључење прекидача. 

ОЗНАЧАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ПРОВОДНИКА  

Ознаке уређаја и проводника формирати према IEC 61082-2:1993, уз коришћење 
хоризонталног типа ознаке. 

Ознака треба да која садржи: 

- ознаку поља где иде или где се налази уређај на коме се везује  дати 
проводник, 

- ознаку самог уређаја (редни број уређаја и ознаку његове функције), и 

- ознаку клеме на уређају. 

Пример комплетне ознаке проводника: = К3+1К3-X1:10. Овим се означава проводник 
који, долази из поља (феедер) =К3, са релеја +1К3 из клемарника –X1, клема 10. 

Могу се користити следећи типови ознака: 

- пластичне ознаке са уметнутим папиром имуним на влагу и сунчево зрачење 
(у случају ове ознаке потребно је обезбедити адекватну заштиту ознаке), 

- пластичним цревима и плочицама са термо-уписаним ознакама, 

- остале ознаке имуне на корозију, влагу и светлост, под условом да имају белу 
(могуће користити и друге светлије боје) позадину са црним словима (у овом случају 
потребно је тражити сагласност наручиоца). 

Све ознаке морају бити причвршћене тако да не могу да спадну приликом 
манипулисања (померања, вађења из клеме и сл.) проводницима или уређајима. 

 
 3. Начин спровођења контроле: 
 
 Контролу извршених услуга у име Наручиоца спровести ће овлашћено лице 
Наручиоца именовано посебним Решењем, а испред изабраног Понуђача документном 
именовано лице. 
 Пријем  добара и извршених услуга ће се сматрати коначним након овере документа, 
који ће доказати обављене активности од стране Наручиоца и стране Понуђача. 
  
 4. Рок  извршења услуге: 
 Према прихваћеној понуди понуђача.   
 
 5. Место извршења услуга: 
 ТС 110/10 kV Лесковац 4, у Лесковцу. 
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Образац понуде 
Образац бр. 1 
Л - ЈН бр. 44/15 

 
 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:             
- Л - ЈН бр. 44/15 - „Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из 
општег речника набавки: - Радови на модернизацији постројења – 45259900, 
објављеном на Порталу јавних набавки, од ____.____.______. 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) 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
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                (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 продавац, као и са свим осталим зависним трошковима, који се 
односе на предмет јавне набавке. 
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   2. Рок извођења радова: ____ календарских дана од дана увођења  посао. 
 

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

 
4. Гарантни рок: ____ месеци по потписивању Записник о примопредаји  

извршених услуга – без примедби. 
  
5. Место извођења радова: ТС 110/10 kV Лесковац 4, у Лесковцу.  
 
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.________________________________________________________, 

10.________________________________________________________, 

11.________________________________________________________, 

12.________________________________________________________, 

13.________________________________________________________, 

14.________________________________________________________, 

15.________________________________________________________, 

16.________________________________________________________. 
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          Образац структуре понуђене цене 
Образац бр.2 

Л - ЈН бр. 44/15 
 

 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  радова:           
- Л - ЈН бр. 44/15 - „Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из 
општег речника набавки: - Радови на модернизацији постројења – 45259900, а на 
основу наше понуде, под бр.______________ од ____.____.______. године, достављамо Вам  
 
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. Назив услуге    ј/м 

 
    кол. 
 

Јединична 
цена  

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

1. 

Израда извођачког пројекта за ремонт 
релејне заштите и СДУ у 31 поље 10 kV у 
ТС 110/10 кV Лесковац 4 (потребно је 
извршити усклађивање постојећег пројекта 
са потребом да се сада угради главни 
заштитни уређај REF 630 ABB по пољу)  

 ком 1 

  

2. Демонтажа постојећег система релејне 
заштите и СДУ  комп 1   

3. 
Монтажа релеја и одговарајуће опрема 
према извођачком пројекту у орман 10 kV 
поља 

ком 31 
  

4. 
Радови на конфигурисању, параметризацији 
релеја, имплементацији у СДУ ЕД Лескоац 
REF 630 по пољу 

комп 1 
  

5. Функционално испитивање извршених 
услуга  комп 1   

6.  
Израда пројекта изведеног стања за 
уградњу релејне заштите 31 поље 10 kV у 
ТС 110/10 кV Лесковац 4 

ком 1 
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УКУПНО без ПДВ 20% 
 

 

 
ПДВ 20% 
 

 

 
ЗА УПЛАТУ 
 

 

 (За уплату и словима: 
______________________________________________________________________________)  
Плаћање и извршење услуга 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 

Л - ЈН бр. 44/15 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке радова:           
-  Л - ЈН бр. 44/15 - „Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из 
општег речника набавки: - Радови на модернизацији постројења – 45259900,  
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: 
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Образац изјаве о независној понуди 
Образац бр.4 

Л - ЈН бр. 44/15 
 

 
Наручилац 

 
"ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. - БЕОГРАД 

 
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:  -  Л - ЈН бр. 44/15 - 
„Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из општег речника 
набавки: - Радови на модернизацији постројења – 45259900, 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 

Л - ЈН бр. 44/15 
 

 
Наручилац 

 
"ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. - БЕОГРАД 

 
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:  - Л - ЈН бр. 44/15 - 
„Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из општег речника 
набавки: - Радови на модернизацији постројења – 45259900, 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 

Л - ЈН бр. 44/15 
 
 
 
 

Наручилац 
 

"ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. - БЕОГРАД 
 

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: - Л - ЈН бр. 44/15 - „Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ 
(РЕМОНТ)“, Назив из општег речника набавки: - Радови на модернизацији постројења 
– 45259900. 

 
 

                                                                                                   
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. 
 

 



Страна 35 од 52 

   Изјава - добро извршење посла 
Образац бр.7 

Л - ЈН бр. 44/15 
 

                      
Наручилац 

 
"ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. - БЕОГРАД 

 
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: - Л - ЈН бр. 44/15 - „Уградња релеа у ТС 110/10 
kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из општег речника набавки: - Радови на 
модернизацији постројења – 45259900, 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 - отклањање грешака у гарантном року 
Образац бр.8 

Л - ЈН бр. 44/15 
 

                      
Наручилац 

 
"ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. - БЕОГРАД 

 
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: - Л - ЈН бр. 44/15 - „Уградња релеа у ТС 110/10 
kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из општег речника набавки: - Радови на 
модернизацији постројења – 45259900, најкасније приликом закључења уговора, 
доставити наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора ради отклањање 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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Модел уговора 
Образац бр.9 

Л - ЈН бр. 44/15 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О ИЗВРШЕЊУ  УСЛУГА              

              Закључен  између: 

 
1. Оператер дистрибутивног система ''ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА'' д.о.о.- Београд,  ул. 

Масарикова бр. 1-3, ПИБ: 100001378, МБ: 07005466, текући рачун 355-3200438373-22 код 
“Војвођанске банке“ АД Нови Сад , које заступа директор Огранка "Електродистрибуција 
Лесковац" Лесковац,  Душан Анђелковић, као Наручиоца (у даљем тексту Наручилац), с 
једне странеи    

 
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 радова на основу члана  32. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/12), спровео отворени поступак јавне набавке 
радова: Л - ЈН бр. 44/15 - "Уградња релеа у ТС 110/10 kV „Лесковац 4“ (РЕМОНТ) ", 
Назив из општег речника набавки: Радови на модернизацији постројења – 45259900, 
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 радова, 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: Л - ЈН бр. 44/15 - "Уградња релеа у ТС 110/10 kV 
„Лесковац 4“ (РЕМОНТ) ", Назив из општег речника набавки: Радови на модернизацији 
постројења – 45259900, и ближе је одређен Понудом Извођача бр.________ од  
____.___._____. године и Обрасцем структуре 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 услуга, као и 
све остале зависне трошкове. 
 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

         Наручилац радова ће уговорену цену платити на рачун Извођача на следећи начин: 
за изведене радова уплатом на рачун Извођача, у року од 45 дана од дана извођења 
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 
радова буде обострано потписани Записник о квалитативном пријему предметних радова - 
без икаквих примедби Наручиоца радова. 

 
               _________________ 

        (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 услуга 
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 услуга вратити по потписивању 
Записника о примо-предаји робе - без примедби, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију.  
 
 Уколико Посленик 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 услуга је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у 
случају да Посленик не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока 
извршења свих услуга, предвиђених овим уговором. 
 
Меница за отклањање грешака у гарантном року 
  

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 отклањање грешака у гарантном року, а која ће се понуђачу вратити по рока од 
30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 

Уколико Понуђач не достави меницу за отклањање грешака у гарантном у року из 
претходног става, сматраће се да је Понуђач одустао од закључења овог уговора, те да 
овај уговор неће производити никакво правно дејство. 

 
Наручилац је овлашћен да наплати меницу за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да Извођач не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, гарантног рока 
предвиђеног овим уговором. 
 
 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА  

 
Члан 5. 

 
 Извођач се обавезује да услуге који су предмет овог Уговора изврши у року од _____ 
календарских 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 услуга 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 дође до било каквог квалитативног или квантитативног одступања у извршењу 
предмета овог Уговора у складу са овим Уговором, Извођач је дужан да, без одлагања, 
приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 дана 
од дана утврђеног недостатка и извршење усагласи са условима из конкурсне документације 
и прихваћене понуде Извођача, у ком случају Наручилац има право на уговорну казну у 
висини од 1% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан  задоцњења, а највише 
10% од укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице Извођача, као и да 
може раскинути овај уговор. 
 
Уколико Извођач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не отклони недостатке ни 
у року из претходног става, купац има право на раскид овог уговора, уз накнаду материјалне 
штете.      
        

 
Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да обавести Извођача да, 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, Извођач дужан да плати Наручиоцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене Наручиоца.  
 
Уколико Извођач, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на начин и 
року из члана 10. ст.3, Наручилац има право на уговорну казну у висини од 1% од укупне 
уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене 
цене, активирањем сопствене (соло) менице Извођача, као средства за обезбеђење овог 
Уговора за отклањање грешака у гарантном року, а у сваком случају има право на накнаду 
материјалне штете. 
 
Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручица да обавести Извођача да, по 
западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, Извођач  дужан да плати Наручиоцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене Извођача.  
 
 
 

                                                                                               ________________ 
        (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА 
 

Члан 8. 
 

 Извођач радова се обавезује да предмет уговора из члана 1. овог уговора изврши на  
објекту ТС 110/10 kV Лесковац 4, у Лесковцу. 
 Евентуално настала штета приликом извођења услуга односно ризик случајне 
пропасти ствари и технике до момента завршетка свих услуга, пада на терет Извођача 
радова. 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 9. 
 
 

Уговорне стране ће записничким путем извршити примопредају, а којим ће се констатовати 
квалитативни и квантитативни пријем радова, која су предмет овог Уговора. 
 
Записник из претходног става потписују обе уговорне стране.  
 
       
ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 
 
 

Извођач гарантује Наручиоцу за квалитет изведених радова и њихову функционалност. 
 
Гарантни рок је ____ месеца/и од дана потписивања Записника о примопредаји радова – без 
примедби. 
 
Извођач се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке изведених радова, која су 
предмет овог Уговора без одлагања, а најкасније у року од десет дана од дана 
пријављивања недостатка.  
 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 11. 
 

Извођач се обавезује да: 
 
1.  изведе 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. адекватно реагује на евентуалне непредвиђене тешкоће у реализацији посла, које могу да 
доведу у питање испуњење уговорног рока; 
4. уважава захтеве и сугестије Наручиоца у складу са техничком документацијом и 
стандардима и нормама из ове области; 
5. 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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6. да са Наручиоцем закључи Споразум из домена безбедности и здравља на ради и 
Споразум о одређивању лица за координацију; 
7. да одреди лице за кординацију активности у вези са применом мера безбедности и 
здравља на раду; 
8. именује Oдговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца; 
9. одговорни извођач радова има обавезу сталног присуства на градилишту;  
10. сву одговорност за евентуални упад трећег лица на градилиште као и за евентуалну 
штету како према наручиоцу тако и према трећем лицу сносиће Извођач; 
11. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора; 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 
 

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  Извођача радова, 
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 13. 
 

        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 14. 

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

Члан 15. 
 

        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 16. 
 

        Извођач је дужан да Наручиоцу и његовим запосленима надокнади штету, која је 
настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране 
Извођача, 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 17. 

 
       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 УСЛУГА 

Члан 18. 
 

     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 услуга 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 услуга 
који потписију овлашћена лица Извођача и Наручиоца. 

 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 19. 

 
      Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извођач: 
- не приступи извршењу уговорне обавезе; 
- не изводи услуге у складу са техничком документацијом за извршење услуга; 
- услуге извршава неквалитетно; 
- не поступа по налозима надзорног органа; 
- из неоправданих разлога, прекине извршење услуга; 
- не поштује одредбе који се односе на безбедност и заштиту на раду утврђеним у 
члановима 13 – 17 овог уговора; и 
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- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеном чланом 4. овог 
Уговора. 

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 
 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем редоследу: 
- Уговор, 
- Конкурсна документација Наручиоца, редни број Л - ЈН бр. 44/15, 
- Понуда Извођача. 
 

Члан 21. 
 

       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 Лесковцу. 

 
Члан 22. 

 
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 23. 
 

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

 
Члан 24. 

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

Члан 25. 
 

 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, 
 
____________________________                                    ___________________________ 
 (Душан Анђелковић, дипл.ел.инж.)                                    (                                               ) 
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    Прилог о безбедности и  
здрављу на раду 
Образац бр.9А 
Л - ЈН бр. 44/15 

 
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: "ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. – БЕОГРАД,  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
ЛЕСКОВАЦ, 
 
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 раду 
и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју. 
 
2. Да Наручилац захтева од Извођача да се приликом пружања услуга 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 Извођач, 
као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга 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 реализацију активности 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 услуга 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 
релизације активности 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 реализацију активности 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 реализације активности 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 реализацију активности 
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 реализациу активности које 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 извршења 
услуга 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 извршење услуга; 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Посленика. 
 
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 услуга/пружања услуга које су предмет Уговора. Посленик 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 извршења услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе обавести Продавца и 
надлежну инспекцијску службу. Посленик 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. 
 

 Посленик је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из 
области БЗР који су настали приликом извођења услуга/пружања услуга који су предмет 
Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
 Посленик је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је 
издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извршења 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,                                                                        За Извођача,                                                                                                                            
                  Д и р е к т о р,                                                                         Д и р е к т о р, 
 
______________________________                              ___________________________   
(Душан Анђелковић, дипл.ел.инж.)                                      (                                             )   
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Споразум 
Образац бр.10 
Л - ЈН бр. 44/15 

 
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: - Л - ЈН бр. 44/15 - „Уградња релеа у ТС 
110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из општег речника набавки: - Радови на 
модернизацији постројења – 45259900, 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. 
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Изјава о интелектуалној својини из чл. 75., став 2 
Образац бр.11 
Л - ЈН бр. 44/15 

 
 

Наручилац 
 

"ЕПС - ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. - БЕОГРАД 
 

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:  - Л - ЈН бр. 44/15 - 
„Уградња релеа у ТС 110/10 kV „ Лесковац 4“ (РЕМОНТ)“, Назив из општег речника 
набавки:  - Радови на модернизацији постројења – 45259900, 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. 


