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На основу члана 32., 50 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
12.01.55150/2-15 oд 21.10.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 12.01.55150/3-15  oд 21.10.2015. године припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова – „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, 

у отвореном поступку  
ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15 

Садржај конкурсне документације: 

            Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Подаци о предмету набавке 3 

3. 
Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис радова...) 

4 

4. 
Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност 
услова 

15 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 19 

6. Обрасци ( 1 - 15) 30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Укупан број страна: 77 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2 
Београд, као Тело за централизоване јавне набавке спроводи отворени поступак јавне 
набавке на основу Споразума о централизацији јавних набавки у Електропривреди Србије 
бр. 2712/3-15 од 18.06.2015. године, за потребе наручиоца:   

 

 
Назив и адреса наручиоца 

 
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд 

 
Интернет страница 
наручиоца 

 
www.epsdistribucija.rs  

 
Врста поступка  

Отворени поступак 

 
Предмет јавне набавке 

 
Набавка радова 

 
Циљ поступка 

 
ЈП ЕПС као Тело за централизоване јавне набавке ће 
донети Одлуку о додели уговора на основу које ће уговор 
о јавној набавци закључити Наручилац.  

 
Контакт 

Предраг Грујић, дипл.ек. 

email: predrag.grujic@jugoistok.com 

  

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Опис предмета јавне набавке: Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу. 

Назив из општег речника набавке: Радови на реконструкцији. 

Ознака из општег речника набавке: 45454000. 

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 
3. Конкурсне документације) 

 

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке 

Предметна јавна набавка није формирана по партијама 

 
 
 
 

http://www.epsdistribucija.rs/
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3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, техничка 
документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, место и рок извођења радова, гарантни рок. 
 

3.1  Предмет јавне набавке je реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу.  
 

3.2  Количина, рок и место извршења радова   
 

А. Грађевински радови 
 
 А.1. Локација објекта 
 А.2. Намена објекта 
 А.3. Грађевински део: 
  - Зидарски радови 
  - Столарски радови 
  - Керамичарски и подополагачки радови; 
  - Молерско фарбарски радови; 
  - Водовод; 
   
Б. Машинска инсталација грејања 
 
 Б.1. Технички опис 
 Б.2. Технички услови 
 Б.3. Технички прорачун 
 Б.4. Прорачун елемената котларнице и просторија 
 Б.5. Усвојени грејни елементи по просторијама 
    
В. Електроинсталатерски радови 
 
Г. Спецификација радова 
 
 Г1. Спецификација грађевинских радова 
 Г2. Спецификација машинске инсталације грејања 
 Г3. Спецификација eлектроинсталатерских радова. 
 
Д. Рекапитулација радова 
 

А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

А.1. Локација објекта 

Пословни објекат је лоциран у ул. Влајковој бр. 30, на плацу Погона у Лесковцу.  

Објекат је пројектован је као једноспратни  комбиновани  простор, где се у приземљу 
налазе гараже за возила, а пословни простор је на спрату. 

А.2. Намена објекта 

Пословни простор на спрату биће намењен Диспечерском центру ЕД Лесковац. 

А.3. Грађевински део 

Објекат се налази у стању „сиве градње“. Потребно извести следеће радове: 

Зидарски радови 
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У просторији бр. 5 затворити отвор пуном опеком и омалтерисати продужним малтером. 

Столарски радови 

Столарију постављати пре малтерисања, са обрадом шпалетни, окапницама и 
унутрашњим подпрозорским даскама. 

Керамичарски и подополагачки радови 

Након спроведених енергетских и мрежних (телекомуникацијских) каблова, извршити 
малтерисање зидова, као што је дато у опису позиције. 

Пре постављања керамичких плочица и израде цементне кошуљице, све просторије 
детаљно очистити од отпада, прашине, прљавштине и опрати водом. 

Керамику и ламинат постављати по упутствима из описа сваке позиције. 

Покoлпце за таван постављати по узетим прецизним мерама. 

Извршити контролу свих кровних опшивки и црепова, поправити или заменити 
оштећене. Након извршених преправки обавезно обавестиси надзорног органа и 
извршити заједничку контролу. 

Тек након изврешене контроле прећи на израду термоизолационе кровне плоче. 

Молерско-фарбарски радови 

Након извршених радова на малтерисању, полагању подова, прећи на бојење зидова. 
Боју изабрати у договору са надзорним органом.  

Фасадне зидове обради акрилпластом у боји по налогу надзорног органа. 

Водовод 

Прикључак за инсталацију водовода и хидрантске мреже узети са постијећег хидранта у 
простирије механичарске радионице. Хидрантску мрежу поставити по унутрашњим 
зидовима радиоце и гараже на висини око 0,5м. 

Б. МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА 

Б.1. Технички опис 

За нову зграду у погону Огранка ЕД "Лесковац" пројектован је систем грејања.  

Губици топлоте рачунати су на основу важећих стандарда. 

Добици топлоте рачунати су на основу коенфицијената по одговарајућим стандардима. 

Спољна пројектна температура за зиму усвојена је, сходно прописима за Лесковац tsp = 

-18 C, a за лето +35 C. 

Подстаница 

Подстаница је смештена у приземном делу, просторија поред степеништа. Положај и 
димензије подстанице дати су у графичкој документацији. 

Грејање 

Као основни извор топлоте за грејање, предвиђен је електрични котао капацитета 48 

kW. Температурни режим 70/50C. 

Инсталација грејања 

Вода се из подстанице до грејних тела-радијатора води бакарним цевима. 
Хоризонтални део разода води се једним делом по плафону, а другим по поду 
просторија, детаљи су дати у графичкој документацији. Из хоризонталног дела се 
вертикалама спајају грејна тела-радијатори. 

Б.2.Технички услови 
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1. Инсталација мора бити изведена у свему према пројекту и може се уступити само 
оном извођачу који је у стању да се обавеже и докаже да је у могућности да целу 
инсталацију: испоручи, монтира, испита и пусти у погон, у складу са свим важећим 
прописима и стандардима из те области.  

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

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

4. За израду цевне мреже за инсталацију грејања користити бакарне цеви.  

5. Спајање цеви вршити тврдо/меко лемљењем, спојне навртке са лемљеним 
наставцима . 

6. Целокупна арматура мора одговарати захтеваном притиску и приступачност ради 
евентуалне интервенције. 

7. За уграђену инсталацију мора постојати проспект произвођача са свим потребним 
подациам и атестима одговарајуће надлежне установе за испитивање квалитета. 
Извођач је обавезан да достави све атесте и сертификате за уграђену опрему. 
Извођач има обавезу да достави пројекат изведеног стања.  

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

9. Након испитивања на топлу и хладну пробу, извођач има обавезу    урегулисавања 
целокупног система и да о томе сачини записник уз присуство надзорног органа.   

10. За пробни погон инвеститор даје гориво, електричну енергију и воду. Потребну 
радну снагу и инструменте даје извођач радова. 

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

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

1. Грађевински радови: 
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НAПOMEНA: 
Сва ПВЦ столарија се ради у конструкцији са пет (5) комора. Цeнoм oбухвaтити изрaду, трaнспoрт 
и мoнтaзу пoзициja. Стaклa зa стoлaриjу су 4+15+4 мм, тeрмoпaн, нискoeмисиoна. 
Taчнe мeрe зa стoлaриjу узeти нa лицу мeстa. -У цeну прoзoрa урaчунaти   
     1. oбрaду спaлeтни, 
     2. угрaдњу спoљaсњe плaстифицирaнe  oкaпницe,  
     3. угрaдњу пoдпрoзoрскe ПВЦ дaскe. 
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2. Водовод и канализација: 
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3. Машинска инсталација грејања: 
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Б5. УСВОЈЕНИ ГРЕЈНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ПРОСТОРИЈАМА 

 
 
 Према предходном прорачуну потребног грејног оптерећења усвајам радијатор 
панелни"Југотерм", „или одговарајуће“за: 

 
- ХОЛ -1 
 - приземље 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.20; 
 - одмаралиште на степеништу 
 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.12 
 - спратни део (поред прозор) 
 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.13; 
 
- ХОЛ-2 
  - TIP 22 900 x900,    2754 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.11 
 
- ХОЛ-3 
  - TIP 22 900 x900,    2754 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.10 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-4 
  - TIP 22 600 x1400,    3100 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.1 
 
  - TIP 22 600 x1400,    3100 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.2 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-5 
  - TIP 22 500 x1200,    2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.3 
 
  - TIP 22 500 x1200,    2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.4 
 
  - TIP 22 500 x1200,    2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.5 
 
  - TIP TIP 22 500 x1200,   2282 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.6 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-6 
  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.7 
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  - TIP 22 600 x800,    1771 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.8 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-7 
  - TIP 22 600 x1000,    2214 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.9 
 
- ХОЛ-8 
  - TIP 22 900 x1000,    3060 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.17 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-9 
  - TIP 22 600 x1200,    2657 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.14 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-10 
  - TIP 22 600 x1200,    2657 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.15 
 
- КАНЦЕЛАРИЈА-11 
  - TIP 22 600 x1000,   2214 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.16 
- ВЦ-12-13 
  - СУШАЧ,   ОКО 1000 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.17 
 
  - СУШАЧ,   ОКО 1000 W;  
  ознака на техничком цртежу бр.18 
 

Напомена: уградњу радијатора спровести по прописима као нпр.: растојање од пода 
150 mm, удаљеност од зида на ком се уградња врши oko 50 мм. 

 
3.3  Квалитативни и квантитативни пријем  
 
3.3.1 Пријемно испитивање (квалитативни пријем) 
        Описано на страни бр. 6. 
   
3.3.2 Примопредаја радова 

Понуђач (Извођач) сe oбaвeзуje дa преда Нaручиoцу радове у складу са понудом.  
У случajу дa дoђe дo oдступaњa oд угoвoрeнoг, Понуђач je дужaн дa дo крaja 
угoвoрeнoг рoкa за извођење радова oтклoни свe нeдoстaткe, у супротном, сматраће 
се да Извођач није испоштовао уговорени рок извођења радова. 

 
3.4 Гарантни рок 
 

Гарантни рок за предмет  набавке је минимално 24 (двадесетчетири) месеца од дана 
примопредаје радова. 
Понуђач (Извођач) је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у 
току трајања гарантног рока.  
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4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
 
Доказ:  
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда  
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  
Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 
сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 
доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач 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 заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
 
Доказ: 
- за правно лице: 
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење 
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим 
се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет 
страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 
Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције 
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
 
 Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити и Уверење Вишег суда  на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања мита. 
 
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 
Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај 
доказ и за правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе 
доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 
сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији 
Доказ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту 
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода  
Напомена:  

 Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе 
да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 
од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да 
уз потврду локалне пореске управе   приложи и потврде осталих 
локланих органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена 
два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за 
приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 
сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања 
понуда. 
 

4.  

 
Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде 
 
Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 
бр. 5) 
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица 
понуђача и оверена печатом. 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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4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

6. 

Услов:  
Пословни капацитет:  
Под пословним капацитетом се сматра да је понуђач у претходне три године 
(2012., 2013. и 2014.) извео грађевинске радове који сe односе на предмет 
јавне набавке у износу већем од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 
Доказ:  
Образац бр. 8 - Референтна листа и  
Образац бр. 8А - Потврда. 
Напомена: Образац бр. 8А се може умножити у довољном броју примерака. 

7. 

Услов: 
Технички капацитет: 
Под техничким капацитетом се сматра да понуђач поседује опрему која је 
неопходна за извршење предмет јавне набавке и то: 
-  грађевинску скелу површине најмање 400 m2,   
-  најмање једно возило за превоз радника, 
-  најмање један агрегат за производњу струје и    
-  најмање две мешалице за бетон. 
Доказ:  
Образац бр. 9 - Изјава о техничком капацитету, 
Рачун о набавци наведене опреме или пописна листа основних средстава и  
Фотокопије саобраћајне возиле за моторно возило. 

 8 

Услов: 
Кадровски капацитет: 
Под кадровским капацитетом се сматра да на дан објављивања позива за 
подношење понуда, понуђач има најмање 8 запослених лица, од којих најмање 
једно лице са високом стручном спремом грађевинске струке, са важећом 
лиценцом за извођење радова и најмање 2 запослена са средњом стручном 
спремом.             
Доказ:  
Образац бр. 10 - Изјава о кадровском капацитету, 
Фотокопије образаца о осигурању за најмање онолико запослених за колико је 
неопходно доказати кадровски капацитет и 
Фотокопију лиценце Одговорног извођача радова и потврда о важности исте. 
 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из 
тачака 1. до 8 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

 
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним 
копијама. 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. 
 
2. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.Понуђач има обавезу да у својој 
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понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача , уколико на тај начин жели да 
докаже  испуњеност обавезних услова. 
 
На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 
1)извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs   
2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН 
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
 
3. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ,  
4. 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. 
5. 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. 
6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
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 
7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести 
наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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5 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском 
језику. 

 
5.2 Припремање и подношење понуде  

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце 
из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који 
представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде 
потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача. 

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у 
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се 
нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, 
исписивањем “1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан 
број страна понуде. 

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља 
неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се 
подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да 
ли је затворена, као и када је предата. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из 
групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. ЗЈН.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и 
печат понуђача.  

 
5.3  Обавезна садржина понуде  

 

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља 
попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом: 

 
1)  Образац бр. 1 – Понуда,  
2) Образац бр. 2 - Структура понуђене цене, 
3) Образац бр. 3 – Трошкови припреме понуде, 
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4) Образац бр. 4 – Изјава о независној понуди у складу са чланом 26. ЗЈН, 
5) Образац бр. 5 – Изјава из члана 75. став 2. ЗЈН, 
6) Образац бр. 6 – Изјава – меница за добро извршење посла, 
7) Образац бр. 7 – Изјава – меница за отклањање недостатака у гарантном 

року, 
8) Докази и Обрасци (бр. 8, 8А, 9 и 10.) којима се доказује испуњеност услова за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  поглавља 5. Конкурсне 
доументације, 

9) Образац бр. 11 – Модел уговора, потписан и печатом оверен од стране 
понуђача, 

10) Образац бр. 12 – Изјава понуђача да испуњава услове за учешће у поступку 
ЈН, 

11) Образац бр. 13 – Изјава да сваки члан групе понуђача испуњава услове за 
учешће у поступку ЈН, (у случају подношења заједничке понуде), 

12) Образац бр. 14 – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења 
заједничке понуде). 

13) Образац бр. 15 – Изјава понуђача да подизвођач испуњава услове за учешће 
у поступку ЈН, (у случају ангажовања подизвођача), 
 

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни 
део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (Образац бр. 3). 

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде 
буду сложени према наведеном редоследу.  

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из 
позива за достављање понуда и конкурсне документације, као и понуде за које се у 
поступку стручне оцене понуда утврди да садрже неистините податке. 

 
5.4 Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 
5.5 Измене, допуне и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи 
назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је 
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком: 
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„Измена понуде за ЈН радова  „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. 
ОДС-НИ-0010-15, или 

„Допуна понуде за ЈН радова  „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. 
ОДС-НИ-0010-15, или 

„Опозив понуде за ЈН радова  „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. 
ОДС-НИ-0010-15. 

 
5.6 Подношење понуде са подизвођачима 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу, дужан је да наведе: 

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору; 

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира 
на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Обавеза Понуђача је  да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  
услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2 
и 3, тачке 4.1 конкурсне документације. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета 
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу 
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у 
року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање 
није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности 
одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача. 

 
5.7  Подношење заједничке понуде 

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у 
тачкама 1,2,3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације, док  додатне услове из тачке 4.2 
конкурсне документације испуњавају заједно кумулативно.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5.ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи: 
- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем и  
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
 

5.8 Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи 
прихватљивост понуде 
 

5.8.1 Понуђена цена  
Цена у понуди се исказује у динарима.  
Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања 
понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају 
бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају 
рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена. 

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 

Понуђена цена укључује све зависне трошкове до места извођења радова као што су 
трошкови транспорта материјала и опреме на место извршења радова, трошкови 
осигурања, трошкови пријемног испитивања, трошкови прибављања средстава 
финансијског обезбеђења и др. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 

 
5.8.2 Корекција цене  

Након закључења уговора није дозвољена промена уговорене цене.  

 
5.8.3 Рок и место извођења радова   

Понуђач се обавезује да предметне радове изведе  на објекту Наручиоца на локацији, 
ул. Влајкова бр. 30, 16000 Лесковац, у року из прихваћене понуде понуђача и на начин 
дефинисан у поглављу 3. Техничка спецификација конкурсне документације. 
Рок извођења радова је максимално 45 радних дана од дана увођења у посао. 

Сваки рок извођења радова који је описно понуђен (нпр. одмах и сл.) рачунаће се као 
рок од 45 (четрдесетпет) радних дана од дана увођења у посао. 

 
5.8.4 Начин и услови плаћања  

Плаћање радова који су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући 
рачун понуђача након закључења уговора, испуњења одложног услова, извођења 
радова и успешне реализације уговорених обавеза, у законском року до 45 дана од 
дана пријема исправн окончане ситуације. 

Окончана ситуација за изведене радове мора бити  насловљена на: ОДС ЕПС 
Дистрибуција д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, Огранак 
„Електродистрибуција Лесковац“.  

Као доказ да су изведени радови, понуђач је обавезан да уз окончану ситуацију достави  
Записник о реализацији уговорених радова – без примедби, са читко написаним именом 
и презименом и потписом задуженог лица наручиоца који је примио предметне радове. 

Обавезе по Уговору који се закључи на основу ове јавне набавке, које доспевају у 
наредној години, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту 
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намену бити одобрена  у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати 
уговорене обавезе. 

 
5.8.5 Гарантни рок  

Гарантни рок за изведене радови износи  24 месеца од дана предаје радова. 

Понуђач je oбaвeзaн дa o сoпствeнoм трoшку oтклoни свe eвeнтуaлнe нeдoстaткe нa 
изведеним радовима у тoку трajaњa гaрaнтнoг периода.  

5.8.6  Рок важења понуде (опција понуде) 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
 

5.9  Средства финансијског обезбеђења 

Средства финансијског обезбеђења гласе на НАРУЧИОЦА:  Оператор дистрибутивног 
система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, а 
достављају се лично или поштом на адресу:  

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 
ул. Стојана Љубића бр. 16,  16000 Лесковац 

Са назнаком: Средства финансијског обезбеђења за ЈН бр ОДС-НИ-0010-15. 

5.9.1 Као саставни део  понуде понуђач доставља: 

5.9.1.1  Изјава понуђача да ће доставити меницу за добро извршење посла 
 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави потписану и оверену изјаву (Образац  бр. 6) 
да ће Наручиоцу, уколико буде изабран за најповољнијег понуђача приликом 
закључења уговора,  а најкасније у року од пет дана од закључења уговора, доставити 
бланко сопствену (соло) меницу без протеста регистровану у Регистру меница Народне 
банке Србије као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење 
посла, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци 
у циљу наплате у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а и 
картон депонованих потписа.  
Меница и менично овлашћење ће бити враћени понуђачу са којим је закључен уговор 
након реализације уговора. 

 

5.9.1.2  Изјава понуђача да ће доставити меницу за отклањање недостатака у 
гарантном року 
 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави потписану и оверену изјаву (Образац  бр. 7) 
да ће Наручиоцу, уколико буде изабран за најповољнијег понуђача приликом 
закључења уговора, а најкасније у року од 5 пре истека средства финансијског 
обезбеђења  за добро извршење посла, доставити бланко сопствену (соло) меницу без 
протеста регистровану у Регистру меница Народне банке Србије као средство 
финансијског обезбеђења уговора за отклањање недостатака у гарантном року, 
менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у 
циљу наплате у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а и 
картон депонованих потписа.  
Меница и менично овлашћење ће бити враћени понуђачу са којим је закључен уговор 
након реализације уговора. 
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5.9.2. Приликом закључења уговора понуђач доставља:  
5.9.2.1 Меницу за добро извршење посла и 
5.9.2.2 Меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 

 
5.10  Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 

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

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

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

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

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

 
Понуђена цена:    98 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупно понуђене цене. 
Понуда са најнижом укупно понуђеном ценом 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 
        Цпон 

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

 
Пзри  =   2 Х Риу мин 

            Риу пон 
    Где је: 

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

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

 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи број 
друге децимале. 
 
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.  
 
5.11   Начин означавања поверљивих података у понуди  

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. 
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 
5.12  Додатне информације и објашњења  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже 
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
Захтев за додатним информацијама се доставља  са обавезном назнаком „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку радова: „Реконструкција 
Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15, и може се упутити наручиоцу 
писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 
наручиоца  и путем електронске поште, на e mail: predrag.grujic@jugoistok.com, радним 
данима (понедељак-петак) у периоду од 07.30 до 15.30 часова.   
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, 
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                             Конкурсна документација 
                                                                                              Јавна набавка бр.ОДС-НИ-0010-15                                                   

Страна 26 од 77 

У зависности од изабраног начина комуникације, наручилац ће поступати у складу са 
13-им начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права заузела на трећој 
Општој седници 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs). 
 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

 
5.13  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 понуда. 
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
5.14 Коришћење патената и права интелектуалне својине 

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

 
5.15   Захтев за заштиту права 

 
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 
1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и 
детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује 
да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом 
подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним: 
 

5.15.1  Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: 
predrag.grujic@jugoistok.com, радним данима (понедељак-петак) од 7,30 до 15,30 
часова. 

http://www.kjn.gov.rs/
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.  
 

5.15.2 Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   
151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће 
такав захтев одбацити закључком.  
Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 
три дана од дана доношења.  
Против закључка наручиоца   подносилац захтева може у року од три дана од дана 
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља наручиоцу.  

 
5.15.3 Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије (број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе:840-742221843-57 број 
модела 97 позив на број 50-016)  уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000 динара  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара  
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5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, 
уколико је набавка обликована по партијама  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
је та вредност већа од 120.000.000 динара  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите 
права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли 
ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно 
усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов. 

 
   5.15.4 Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 

којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту 
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15)   је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован. 
(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; 
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(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. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног 
налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html  
 

5.16   Закључење уговора  

Наручилац је обавезан да  уговор о јавној набавци достави  понуђачу којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
 
Понуђач је у обавези да приликом закључења достави средства финансијског 
обезбеђења, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора. 
 
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да 
правно дејство  уговора не настаје док се одложни услов не испуни.  
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
Уколико се средства финансијског обезбеђења не доставе у прописаном року, сматраће 
се да Уговор није ни закључен.  
 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор 
са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.  
 
Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци   
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена 
финансијска средства, у случају када је неопходно повећати обим радова који су 
предмет јавне набавке. 
 
Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора и то 
из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере 
државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе. 

 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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5.17 Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о 
јавним набавкама. 

 
5.18 Подношење понуде 

Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  
или поштом на адресу: 
 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 
ул. Стојана Љубића бр. 16,  16000 Лесковац 

уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  
„Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15. 

  
 

Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са 
сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.   
На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон 
лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  
потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о 
понуђачима и контакт телефоне. 
 

5.19 Рок за доставу понуда 
Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну у писарницу Наручиоца, у  ул. 
Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, закључно са даном 22.12.2015. године, до 
12,00 часова. 

 
5.20 Отварање понуда 

Отварање понуда ће се обавити у Управној згради наручиоца, сала на трећем спрату, у   
ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, дана, 22.12.2015. године, са почетком у 
12,15 часова. 
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6.   О Б Р А С Ц И 
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ОБРАЗАЦ бр. 1 

П О Н У Д А 
 
 

ПОНУДА бр. ________ од __________ у отвореном поступку, за јавну набавку 
 

радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“, ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15. 
 

Табела 1.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

е-маил:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
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Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач 
заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В) 
 
 
Табела 2. 

 
А) САМОСТАЛНО 

 

 
           Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

 

 

 

                              В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

  

 

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно 
је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој 
понуди. 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој 
понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3. 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

1. Укупна цена без ПДВ _______________________ динара 

2. Укупна цена са ПДВ _______________________ динара 

3. Рок  извођења радова  ____ радних дана од дана увођења у посао. 

4. Гарантни рок 24 месеца од дана примопредаје радова 

5. Рок плаћања У року до 45 дана од дана примопредаје радова 

6. Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда 

 

 

 

          Датум           Понуђач 
 
________________                           М.П.                      ______________________ 

                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 
 
                 Датум                                 Подизвођач 

          М. П.  

_____________________________                 ________________________ 
                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомене:  

-  Образац понуде је потребно попунити  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника) 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 

печатом понуђач и подизвођач.  
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ОБРАЗАЦ бр. 2 

 
 

СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

 
1.  Грађевинско занатски радови.  
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. 

Назив радова   ј/м 
 
    кол 
 

Јединична 
цена          

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

Зидарски радови 

1. 

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

m3 2,10   

2. 

Maлтeрисaњe зидoвa oд oпeкe 
прoдужним мaлтeрoм у двa слoja. Прe 
мaлтeрисaњa зиднe пoвршинe oчистити 
и испрскaти млeкoм. Први слoj, грунт, 
рaдити прoдужним мaлтeрoм oд 
прoсejaнoг шљункa, „jeдиницe“.Пoдлoгу 
пoквaсити, нaнeти први слoj мaлтeрa и 
нaрeзaти гa. Други слoj спрaвити сa 
ситним и чистим пeскoм, бeз примeсa 
муљa и oргaнских мaтeриja и нaнeти 
прeкo првoг слoja. Пeрдaшити уз 
квaшeњe и глaчaњe мaлим пeрдaшкaмa. 
Oмaлтeрисaнe пoвршинe мoрajу бити 
рaвнe, бeз прeлoмa и тaлaсa, a ивицe 
oштрe и прaвe. Maлтeр квaсити дa нe 
дoђe дo брзoг сушeњa и „прeгoрeвaњa“. 
У цeну улaзи и пoмoћнa скeлa."  
Димeнзиje зидa и плaфoнa прoстoриje 1: 
Укупнo 142.0 м2 
Димeнзиje зидa и плaфoнa прoстoриje 2: 
Укупнo 54.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 3: 
Укупнo 58.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 7:                                                                        
Укупнo 58 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 6: 
Укупнo 64.0 м2 
Димeнзиje зидa прoстoриje 5: 
Укупнo 122.0 м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

m2 20,00   

4. 

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

m2 125,00   

5.  
Зaмeнa oштeћeних и пoлoмљeних 
црeпoвa „кoнтинeнтaл“ 

ком 30   

6. 

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

m1 30   

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

m2 220,00   

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

m2 220,00   

Керамичарски радови 

7. 

"Пoстaвљaњe пoдних кeрaмичких 
плoчицa, динтeнзиja 20x20 цм. Плoчицe 
И клaсe лeпити лeпкoм зa плoчицe, у 
слoгу пo избoру инвeститoрa. Пoдлoгу 
прeтхoднo припрeмити и пoлaгaњe 
извeсти рaвнo. Пoстaвљeнe плoчицe 
фугoвaти и пoд oчистити пиљeвинoм. У 
цeну улaзи и нaбaвкa плoчицa." 
Прoстoриja 1: 
Прoстoриja 2: 

m2   75,00   



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                             Конкурсна документација 
                                                                                              Јавна набавка бр.ОДС-НИ-0010-15                                                   

Страна 37 од 77 

Прoстoриja 3: 
Прoстoриja 8: 
Прoстoриja 12: 
Прoстoриja 13: 
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

8. 

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

m2   20,00   

9. 

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

m2   125,00   

10. 

Oблaгaњe стeпeништa кeрaмичким 
плoчицaмa. Димeнзиje гaзиштa: 

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

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

Oдмaрaлиштe стeпeништa 1.7 x 2.3 = 
3.91 м2 

Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

m2   21,00   

11. 

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

m1   13,00   

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

ком 2   

Столарски радови 

13. 
Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних врaтa сa 
фиксним нaдсвeтлoм, у бeлoj бojи у 

кoм 1   
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кoнструкциjи aлуминиjум бeз 
тeрмoпрeкидa зa прoстoриjу 1A. 

 
димeнзиje 155 x 210 +90      цм. 

14. 

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

 
димeнзиje 155 x 210 +70      цм. 

кoм 1   

15. 

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

 
Димeнзиje  100x 220 цм 
 
 
 
 
 

кoм 1   

16. 
Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних врaтa , 
у бeлoj бojи у кoнструкциjи aлуминиjум 
бeз тeрмoпрeкидa зa прoстoриjу 1A. 

кoм 1   
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димeнзиje 80 x 210  цм. 

17. 

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

 
димeнзиje 90 x 210  цм. 

 
 

кoм 
8   

18. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних 
дуплoспeрoвaних врaтa, прoстoриjу 4,   

 
димeнзиje 100 x 210  цм. 

 
 
 
 
 
 
 

кoм 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

19. 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилних 
дуплoспeрoвaних врaтa, зa прoстoриjу 
13, 

 
димeнзиje 80 x 210  цм. 

кoм 2   

20. 

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

 
димeнзиje 330 x 90  цм. 

кoм 1   

21. 
Нaбaвкa и угрaдњa цeтвoрoдeлнoг  ПВЦ 
свeтлaрникa у кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, 
бoцнo фикснa пoљa у срeдини oтклoпнo-

кoм 1   
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зaoкрeтни прoзoр, зa прoстoриjу 7,  

 
димeнзиje 390 x 90  цм. 

22. 

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

 
димeнзиje 390 x 70  цм. 

кoм 2   

23. 

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

 
димeнзиje 120 x 180 цм 

кoм 5   

24. 

Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних ПВЦ 
прoзoрa зa прoстoриjу 4, 

 
димeнзиje 120 x 170 цм 

кoм 2   

25. 

Нaбaвкa и угрaдњa двoкрилних ПВЦ 
прoзoрa зa прoстoриjу 7 и 1, 

  
димeнзиje 160 x 180 цм 

кoм 2   

26. 
Нaбaвкa и угрaдњa ПВЦ свeтлaрникa у 
кoнструкциjи сa 5 кoмoрa, свeтлaрник сe 
сaстojи oд jeднoкрилнoг oтклoпнo-

кoм 1   
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зaoкрeтнoг прoзoр дим 70 x 140цм, 
фиксних бoцних дeлoвa и фикснoг 
нaдсвeтлa зa прoстoриjу  и 1, 

 
димeнзиje 150 x 180 цм 

27. 

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

 
димeнзиje 60 x 90 цм 

кoм 2   

28. 

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

 
димeнзиje 180 x 170 цм. 

кoм 4   

Молерско фарбарски радови 

29. 

Бojeњe унутрaшњих пoвршинa зидoвa и 
плaфoнa полудиспeрзиoним бojaмa 
прeкo oмaлтeрисaних пoвршинa, кoje сe 
прeтхoднo глeтуjу, кao и прeкo бeтoнских 
пoвршинa, кoje сe прeтхoднo крajцуjу и 
брусe и глeтуjу глeт мaсoм.  
Плaћa сe пo м2 извeдeних рaдoвa. 

m2   825,00   

Фасадерски радови 

30. 

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

m2   580,00   

Водовод 

31. 

Нaбaвкa и мoнтaжa вoдoвoдних пвц 
цeви, зajeднo сa пoтрeбним фaзoнским 
дeлoвимa: 

-цeв ½“-16м 
-тeштик ½“ -10кoм,  
-рeдуцир ¾“нa ½“ 3 кoм.,  

пaуш
aлнo 
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-тeштик ½“ У.Н-3кoм,  
- хoлeндeр ½“ -2кoм.,  
- кoлeнo У.Н. ½“-10кoм., 
- зaoбилaзни лук ½“-2кoм. 
-кoлeнo ½“-25кoм 
-eк вeнтил ½“ нa 3/8“ – 6кoм. 
-П.Н. вeнтил сa укрaснoм кaпoм ½“-2 кoм.   

32. 

Нaбaвкa и мoнтaжa вoдoвoдних пвц 
цeв,и зajeднo сa пoтрeбним фaзoнским 
дeлoвимa: 

-цeв ¾“-4м 
-тeштик ¾“ -2кoм,   
 -кoлeнo ¾“-10кoм 
 - муф С.Н.  ¾“ -2кoм. 
-П.Н. вeнтил сa укрaснoм кaпoм ¾“-1 кoм.   

м 4   

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

 кoм  1   

Санитарија 

34. 

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

кoм 1   

35. 

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

Кoм 2   

36. 

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

кoм 

 
 
 
 
 
 

2 

  

37. 

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

кoм 2   

38. 

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

кoм 1   
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нe oштeти."     

39. 

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

кoм 2   

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

кoм 3   

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

кoм 2   

42. 

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

кoм 1   

Канализациони материјал 

43. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 110 мм 
Л=2м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.   

кoм 2   

44. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 110 мм 
Л=1м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

кoм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  

45. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 110 мм 
Л=0,5м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.  

кoм 4   

46. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 110 мм 
Л=0,25м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
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Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

 
 
 
 
 

кoм 

 
 
 
 
 

4 

47. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 75 мм 
Л=2м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

 
кoм 

 
2 

  

48. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 75 мм 
Л=1м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.     

кoм 2   

49. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 75 мм 
Л=0,5м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.   

кoм      4   

50. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 75 мм 
Л=0,25м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.     

кoм 4   

51. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 50 мм 
Л=1м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и 
фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 

кoм 2   
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Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.     

52. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 50 мм 
Л=0,5м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.    

кoм 2   

53. 

"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ 

кaнaлизaциoних цeви , прeчникa 50 мм 
Л=0,25м . Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви 
и фaсoнскe кoмaдe, кojи имajу aтeстe. 
Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти 
сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. 
Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу 
испитaти нa притисaк и сaчинити 
зaписник, штo улaзи у цeну. Цeви 
фиксирaти и извршитикрпљeњa oтвoрa и 
шлицeвa." Oбрaчун пo кoм.      

кoм 4   

54. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ Сифoнскoг 

лукa прeчникa 50 
кoм 3   

55. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ  лук 50/45 кoм 6   

56. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук 50/90 кoм 6   

57. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук 75/45 кoм 4   

58. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук 75/90 кoм 4   

59. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ  лук 110/45 кoм 4   

60. "Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ лук 110/90 кoм 4   

61. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ рeдукциja 

75/д50 
кoм 2   

62. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ рeдукциja 

110/75 
кoм 2   

63. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa Вeртикaлнa рeшeткa 
д75 

кoм 2   

64. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 

110/110 
кoм 4   

65. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 

110/75 
кoм 2   

66. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 

75/75 
кoм 1   

67. 

 
"Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ кoсa рaчвa 

75/50 

кoм 1   

Хидрантска инсталација 

68. 
"Нaбaвкa и мoнтaжa зиднoг хидрaнтa, сa 
прикључкoм, прeчникa 2". Meтaлни 

кoм 2   
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зaстaкљeни oрмaрић oрмaрић димeнзиja 
50x50 причврстити пo дeтaљу. У 
oрмaрићу испoручити хидрaнтски вeнтил, 
црeвo дужинe 15 м и млaзницу."  
Oбрaчун пo кoмaду.     

69. 

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

Пaу
шaл
нo 

1   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПНО 1.  
без ПДВ-а 20% 
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2. Машинска инсталација грејања.  

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. 

Назив радова   ј/м 
 
    кол 
 

Јединична 
цена          

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

1. 

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

ком 5   

2. 

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

ком 2   

3. 

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

ком 2   

4. 

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

ком 4   

5. 

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

ком 3   

6. 

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

ком 2   

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

ком 2   

8. 

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

ком 1   

9. 

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

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

ком 20   

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

ком 20   

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

ком 1   

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

ком 2   

14. 

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

ком 1   

15. 

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

ком 1   

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

ком 1   

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

ком 1   

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

ком 5   

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

ком 1   

20. 

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

m 80   

21. 

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

m 60   
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Урачунати су и успонски водови и везе. 
Cu 18   

22. 

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

m 40   

23. 

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

m 30   

24. 

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

m 30   

25. 

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

 
 
 
 
пауш
ално 
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26. 

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

пауш
ално 

   

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

пауш
ално 

   

28. 

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

 
пауш
ално 

 

   

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

пауш
ално 

   

УКУПНО 2.  
без ПДВ-а 20% 
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3. Електро инсталација.  
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. 

Назив радова   ј/м 
 
    кол 
 

Јединична 
цена          

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

1. 

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

 m 12   

2. 

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

 m 15   

3. 

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

m   12   

4. 

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

 m 12    

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

 m 12    

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

 m 12    

7. 

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

  
 

ком 
1   

8. 

 Испoрукa и уградња нa зид, на 
oзнaчeнoм мeсту у приземљу, разводног 
ормана РO-1. Орман је приближних 
димензија: 600x800x260 mm, израђен је 
од тврдог и негоривог АБС-а, а садржи: 
главни НН прекидач 160A са 
диференцијалном заштитом (1 A), шест 
постоља NV 00 за високоучинске 
осигураче 100 A и 24 аутоматска 
осигурача AC 250V, 16 A, C-

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

9. 

 Испoрукa и уградња делимично у зид, на 
oзнaчeнoм мeсту на спрату, разводног 
ормана РO-2. Орман је приближних 
димензија: 400x570x250 mm, израђен је 
од самогасивог полиестера ојачаног 
стакленим влакнима, а садржи: НН 
прекидач 63A са диференцијалном 
заштитом (0.5 A), три аутоматска 
осигурача 50 A, три аутоматска 
осигурача 32 и 24 аутоматска осигурача 
16 А. Сви аутоматски осигурачи су: AC 
250V, C-карактеристике и струје кратког 
споја 10 kA. Свe кoмплeтнo сa 
нeoпхoдним ситним мaтeриjaлoм кao штo 
су: зaвртњи, нaврткe, прoвoдници зa 
шeмирaњe и узeмљeњe, бaкaрнe 
сaбирницe, пeртинaкс, oзнaкe oсигурaчa, 
jeднoпoлнa шeмa и слично. 

 ком 1   

10. 

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

ком  1   

11. 

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

ком  1   

12. 

 Испoрукa и угрaдњa: у зид испoд 
мaлтeрa и у ребрасто црево ø 13.5mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 3x1.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje oсвeтљeњa. 

ком  45   
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Прoсeчнa дужинa прoвoдникa пo 
сиjaличнoм мeсту je 3m. Свe кoмплeтнo 
са инсталационим и монтажним кутијама 
ø60mm. 

13. 

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

ком 45   

14. 

Испoрукa и угрaдњa, у зид испoд 
мaлтeрa и ребрасто црево ø 16 mm, 
прoвoдникa типa PP-Y 5x1.5mm2, зa 
изрaду инстaлaциje oсвeтљeњa. 
Прoсeчнa дужинa прoвoдникa пo 
сиjaличнoм мeсту je 0.6 m.Свe кoмплeтнo 
са инсталационим и монтажним кутијама 
ø 60mm. 

ком  45   

15. 

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

ком  8   

16. 

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

ком  62   

17. 

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

 ком 7   

18. 

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

 ком 24   

19. 

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

ком  48   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

  
     

 
 
 
 

 
 

Датум                   Понуђач 
 
________________                                             М.П.                             ______________________ 

                                                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПНО 3.  
без ПДВ-а 20% 

 

1 2 3 

 УКУПНО 1.  без ПДВ-а 20%  

 УКУПНО 2. без ПДВ-а 20%  

 УКУПНО 3. без ПДВ-а 20%  

 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3  без ПДВ-а 20%)  

  ПДВ 20%    

 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом 20%  
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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. 
 
Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави попуњен, потписан и оверен 
образац Структуре цене (Образац бр. 2), у складу са следећим објашњењима: 
 

1. У датoj табели (1), у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну    
цену, према датој јединици мере, за сваку позицију понаособ.    
2. У датoj табели (1), у колони бр.6 - "Износ без ПДВ-а" – уписати износ који одговара 
производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - "Количина" и јединичних цена 
уписаних у колони бр.5  -"Јединична цена без ПДВ-а" (колона 4 Х 5 ).   
3. У реду "УКУПНО 1. без ПДВ-а 20%" – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а". 
4. У датoj табели (2), у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну    
цену, према датој јединици мере, за сваку позицију понаособ.    
5. У датoj табели (2), у колони бр.6 - "Износ без ПДВ-а" – уписати износ који одговара 
производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - "Количина" и јединичних цена 
уписаних у колони бр.5  -"Јединична цена без ПДВ-а" (колона 4 Х 5 ).   
6. У реду "УКУПНО 2. без ПДВ-а 20%" – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а". 
7. У датoj табели (3), у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну    
цену, према датој јединици мере, за сваку позицију понаособ.    
8. У датoj табели (3), у колони бр.6 - "Износ без ПДВ-а" – уписати износ који одговара 
производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - "Количина" и јединичних цена 
уписаних у колони бр.5  -"Јединична цена без ПДВ-а" (колона 4 Х 5 ).  
9.  У реду "УКУПНО 3. без ПДВ-а 20%" – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а". 
10. У табели  „ РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ -  у колони бр. 3 а у редовима од 1 до 3, бројчано 
уписати "УКУПНО 1. без ПДВ-а 20%",  "УКУПНО 2. без ПДВ-а 20%"  и "УКУПНО 3. без 
ПДВ-а 20%". 
11. У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ – у колони бр. 3 а у реду "УКУПНО ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3 БЕЗ ПДВ 20%)" бројчано уписати збир "укупних износа без  
ПДВ 20%". 
12. У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“  -  у рубрици „ПДВ 20%“ – уписати бројчани износ 
обрачунатог ПДВ-а 20%, примењеног на основицу коју представља укупан износ из 
реда "УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3 БЕЗ ПДВ 20%)". 
13. У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“, у колони бр. 3, у реду "УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
са ПДВ-ом" бројчано уписати збир рубрика "УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а 
(1+2+3 БЕЗ ПДВ 20%)"  и  "ПДВ 20%". 
14. 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“ 
15. Образац структуре понуђене цене потписати на предвиђеном месту и оверити 

печатом.     
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ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

за јавну набавку радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу 

ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  
 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

израда узорка или модела који су израђени у 
складу са траженом техничком 
спецификацијом наручиоца 

 
__________ динара без ПДВ 

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 
__________ динара без ПДВ 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ 
 
__________ динара 

 
Укупни  трошкови са ПДВ 

 
__________ динара 

 
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)                                 
 
 
 

          Датум                   Понуђач 
 
________________                                             М.П.                             ______________________ 

                                                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 
 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да 
му надокнади трошкове 
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ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из 
___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје 
 

 
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:________ за јавну набавку радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, 
ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15, Наручиоца – ОДС„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 
1-3, 11000 Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана, ____.___._____. године и Порталу 
службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити 
ништаван. 
 

 
 

 

 
           Датум                   Понуђач 
 
________________                                             М.П.                             ______________________ 

                                                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 
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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ОБРАЗАЦ бр. 5 

 
 
 

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 

 

 
којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  
број: .................... за јавну набавку „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. 
ОДС-НИ-0010-15, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
          Датум                   Понуђач 
 
________________                                             М.П.                             ______________________ 

                                                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, 
потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача.  
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр. 6 

 
 

 
 
 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ КАО СРЕДСТВО  
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 

 
У вези са позивом  Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ за подношење понуда за 
јавну набавку радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. ОДС-НИ-
0010-15, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од пет дана од закључења уговора, доставити Наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста регистровану у Регистру меница Народне банке 
Србије као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 
менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а и картон 
депонованих потписа. 
 
У меничном овлашћењу се уписује датум и износ од 10% од процењене вредности јавне 
набавке без ПДВ-а за реализацију исте. 
Меница ће бити достављена за рачун понуђача __________________________ из 
________________________________  уколико му се додели уговор о јавној набавци 
радова у поступку јавне набавке број ОДС-НИ-0010-15.  
 
Напомена: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
 
 
 
 

 

Датум                   Понуђач 
 
________________                                             М.П.                             ______________________ 

                                                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.7 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ КАО СРЕДСТВО  
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ 

РОКУ 
 

(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 
 

У вези са позивом  Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ за подношење понуда за 
јавну набавку радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. ОДС-НИ-
0010-15, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора 
доставити, а најкасније у року од 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења  за 
добро извршење посла, Наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста 
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије као средство финансијског 
обезбеђења уговора за отклањањање недостатака у гарантном року, менично овлашћење 
за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 
10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а и картон депонованих потписа. 
 
У меничном овлашћењу се уписује датум и износ од 10% од процењене вредности јавне 
набавке без ПДВ-а за реализацију исте. 
Меница ће бити достављена за рачун понуђача __________________________ из 
________________________________  уколико му се додели уговор о јавној набавци 
радова у поступку јавне набавке број ОДС-НИ-0010-15.  
 
Напомена: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
 
 
 
 

 

           Датум                   Понуђач 
 
________________                                             М.П.                             ______________________ 

                                                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.8 
                      

 

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

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 
 

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

ред 
бр. 

назив наручиоца предмет радова вредност  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

 

свега за 
2012.год. 

 

 

 
ред 
бр. 

назив наручиоца предмет радова вредност  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

 

свега за 
2013.год. 
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ред 
бр. 

назив наручиоца предмет радова вредност  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

 

свега за 
2014.год. 

 

 
 

 

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

 

 

ПРИЛОГ: Потврда за сваку од наведних позиција. 
 
 
 
 
 

            Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                                 ____________________ 

                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.8А 

 
 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

Овим се неопозиво потврђује да је ____________________________________________________ 
 
из ________________________________, а извршило ниже наведене радове и то: 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив радова 
Укупна вредност                        
(у динарима без 

ПДВ-а) 

Година 
извођења 

радова  

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
 

Ова потврда се издаје ради учешће у јавној набавци ОДС-НИ-0010-15, и у друге 
сврхе се не може користити. 
 
 
 

               Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                                 ____________________ 

                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                             Конкурсна документација 
                                                                                              Јавна набавка бр.ОДС-НИ-0010-15                                                   

Страна 64 од 77 

 

ОБРАЗАЦ бр.9 
 

 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О  ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ 

 
 Овим неопозиво изјављујемо да располажемо техничким капацитетом за извршење 
јавне набавке радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. ОДС-НИ-
0010-15 и да на дан подношења понуде располажемо следећом опремом неопходном за 
извршење предметне јавне набавке и то:  
 

Ред. 
бр. 

Опис опреме комада Назив произвођача и тип 

1. Грађевинска скела  400 m2  
 
 

2. Возило за превоз радника   

3. Агрегат за производњу струје   

4. Мешалица за бетон   

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

се не може користити. 
 
 

Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                                 ____________________ 

                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.10 
 
 

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

 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ 

 
 Овим изјављујемо да понуђач располаже кадровским капацитетом за извршење 
јавне набавке радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, ЈН бр. ОДС-
НИ-0010-15. 
 Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има: 
  

 - 8(осам) запослених лица и то: 
 

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

се не може користити. 
 
ПРИЛОГ: Документација неопходна за доказивање кадровског капацитета. 

 
Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                                 ____________________ 

                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.11 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

о извођењу радова 

 
Закључен између уговорних страна: 

 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. 

Масарикова бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа 

директор мр Богдан Лабан, дипл. економиста ( у даљем тексту: Инвеститор)   

     и 
 

2. __________________________________________  из _____________, улица 

_____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични 

број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: 

Извођач) 

 

2а)________________________________________из _____________, улица 

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 

кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 

 

2б)_______________________________________из _____________, улица 

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 

кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)  

          (попунити и заокружити у складу са понудом) 

 
     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

● да је Инвеститор у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке 
бр. ОДС-НИ-0010-15 ради набавке радова: „Реконструкција Диспечерског центра 
у Лесковцу“. 

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца дана........................, доставио Понуду бр._________ од 
__.__.____. године.  

● да је Купац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са 
чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године 
донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио Уговор о јавној набавци Извођачу. 
(податке у уговору попуњава Инвеститор) 
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ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је извођење радова: „Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу“, у складу са Понудом бр. ________, од дана _________, Обрасцем структуре 
цене које су саставни део овог уговора.    

 

У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то 
.....................................................................................................................................  
                    (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  .................................................................................................  
                                               (навести скраћено пословно име подизвођача) 

    а која чини ................% од укупне вредности набавке. 
Извођач одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је поверио 
подизвођачу. 
 

У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке, ради учешћа 
у поступку јавне набавке радова. „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу“ ЈН 
бр. ОДС-НИ-0010-15, између: ............................................................. (навести учеснике 

заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле:................................(могу се навести 

одредбе из споразума које су битне за реализацију уговора) 

Извођачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке  је саставни део овог уговора. 

 
 
     УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Члан. 2. 
 

Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи 
_________________ динара.  

Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара. 

Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места извођења радова као 
што су: трошкови транспорта материјала и опреме на место извршења радова, 
трошкови осигурања, трошкови пријемног испитивања, трошкови прибављања 
средстава финансијског обезбеђења и др. 

Уговорена цена је фиксна за све време трајања овог Уговора.  
 
     НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 3. 

Плаћање  уговорене  цене  извршиће се  на текући рачун Извођача бр. 
_________________________који се води код __________________________банке 
након извршења радова, у законском року до 45 дана од дана пријема исправне 
окончане ситуације  и успешно реализованих радова – без примедби.  
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Обавезе по  овом Уговору које доспевају у наредној години, Инвеститор ће реализовати 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена  у Годишњем плану 
пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе. 

 

Уз окончану ситуацију, која се доставља на адресу инвеститора: ОДС ЕПС 
Дистрибуција д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, „Огранак 
Електродистрибуција Лесковац“, ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, Извођач је 
обавезан да достави Записник о реализацији уговорених радова – без примедби, са 
читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца, које је 
примило предметне радове. 

 
     РОК И МЕСТО  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 4. 
 

Извођач се обавезује да радове који су предмет Уговора из члана 1. изведе у року од 
____ радних дана од дана увођења у посао. 

Место извођења радова је објекат Инвеститора, у ул. Влајкова бр. 30, 16000 Лесковац. 

Евентуално настала штета приликом настала извођења радова, у објекту Инвеститора, 
од и до места извођења радова пада на терет Извођача. 

У случају да Извођач не изведе радове у уговореним роковима, Инвеститор има право 
на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла, као и право на раскид 
уговора. 

 
    КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 5. 
Квалитативни пријем 
 
Извођач је обавезан да предмет уговора реализује у складу са техничком спецификацијом 
(поглавље 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним 
стандардима. Извођач гарантује за квалитет и понуђене параметре испорученог предмета 
уговора. 

 
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 6. 

 
За изведене радове из члана 1. овог уговора Извођач даје гарантни рок од ____  месеца 
од дана примопредаје радова.  
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања 
гарантног рока.   
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

Члан 7.   
 
Меница као  гаранција за добро извршење посла  
 
Бланко соло меница мора бити: 

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ 
- потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског 

заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, 
"Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96,Сл. лист СЦГ бр. 
01/03 Уст. повеља) 

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у 
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) и то документује овереним 
захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, 
основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из 
основа (тачка 4. став 2. Одлуке). 

Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 
и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета“. Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашћење којим 
изабрани понуђач наручиоца овлашћује да може, без протеста, приговора и трошкова 
попунити и наплатити меницу на износ од 10% вредности уговора без ПДВ, у року 
најкасније  до истека рока од 30 дана од дана одређеног за коначно извршење посла, с 
тим да евентуални продужетак рока извршења уговорних обавеза има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана. 
Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним 
средствима са рачуна Понуђача код те пословне банкеоверенуна дан издавања менице 
именичног овлашћења; 
Копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / 
овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање); 
Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 
овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује 
законски заступник понуђача; 
Оверен Захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да 
у делу „Основ издавања и износ из основа/валута“ треба ОБАВЕЗНО навести: 

- у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: Уговор o јавној набавци број 
_________, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11). 

- у колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата; 

- у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје; 
Наведену меницу понуђач предаје предаје приликом закључења Уговора или најкасније у 
року од 5 дана од закључења Уговора. 

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања 
правног дејства уговора. 
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Члан 8. 
 

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
 
Извођач се обавезује да преда Инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први 
позив, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћеног лица, са 
фотокопијом потврде о регистрацији менице код пословне банке и оригинал исте на увид, 
менично писмо – овлашћење у износу 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком 
важења 20 дана дужим од рока важења уговора и оверену фотокопију картона 
депонованих потписа од стране пословне банке (при томе је потребно да се поклапају 
датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). 
 
Инвеститор је овлашћен да наплати у целости бланко соло меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року у случају да Извођач не испуни своје уговорне обавезе у 
погледу гарантног рока. 
Бланко соло меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку 
примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског 
обезбеђења  за добро извршење посла. 
 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има 
право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

Члан 9. 
 

Уколико Извођач у уговореном року не испуни своју уговорну обавезу из члана 1. овог 
Уговора, Инвеститор има право да наплати уговорну казну и то 0,2% од вредности уговора 
за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности Уговора без ПДВ-
а. 
  
Инвеститор има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под 
условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу 
да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло 
кривицом Инвеститора, нити услед дејства више силе. 
 
Наплатом уговорне казне Купац не губи право на накнаду штете.   
 
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, 
док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 8. овог 
Уговора.  
 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 10. 
 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна, а производи правно дејство од момента испуњења одложног услова. 
Уговор се закључује на период до реализације уговорене вредности. 
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ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 11. 
 

Купац може да повећа обим предмета уговора из члана 1. под условом да има обезбеђена 
финансијска средства, за максимално до 5% укупне вредности овог уговора у случају када 
се приликом извођења радова утврди да су неопходно додатни радови који су предмет 
јавне набавке. 
 

Члан 12. 
Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора и то из 
објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере 
државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА  

Члан 13. 
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава 
обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 
 
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, 
услед чега сматра овај уговор раскинутим.  
 
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 
 

Члан 14. 

 

Инвеститор у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење 
реализације овог Уговора и комуникацију са задуженим лицима Извођача.      

                                                                                        

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15. 

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, о насталој промени писмено обавести Инвеститора и да је документује на 
прописан начин. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог уговора. 
 

Члан 16. 

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне 
стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете.  

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 17. 
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Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на споразуман 
начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду. 

Члан 18. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих  по 3 (три) примерка припадају 
свакој од уговорних страна.  

 

            За Инвеститора                                                                         За  Извођача 

                  Директор                                                                                       

     _______________________                                              ________________________ 
                                                 ............................................. 
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ОБРАЗАЦ бр.12 

 
 

И З Ј А В А 
КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
  

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) 
Понуђач_____________________________________________из______________________ 
ул.________________________________________бр.______ 
 
даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
 

 
И З Ј А В У 

 
 којом потврђује да испуњава обавезне и додатне услове садржане у Конкурсној 
документацији за јавну набавку радова: „Реконструкција Диспечерског центра у Лесковцу, 
ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15, по Позиву  објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца дана, ____.___._____. године. 
 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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 

3) 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 
  Додатни услови: 
  1) Пословни капацитет, 
  2) Технички капацитет, 
  3) Кадровски капацитет. 

 
          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                                 ____________________ 

                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.13 

 
И З Ј А В А 

КОЈОМ СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

Скраћено пословно име  
члана групе понуђача: 

 

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) 
Понуђач_____________________________________________из______________________ 
ул.________________________________________бр.______ као члан групе понуђача 
даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 
И З Ј А В У 

 
којом потврђује да испуњава обавезне и да заједно испуњава додатне услове садржане у 
Конкурсној документацији за јавну набавку радова: „Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу, ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15, по Позиву  објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца дана, ____.___._____. године. 
 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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 

3) 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 
  Додатни услови: 
  1) Пословни капацитет, 
  2) Технички капацитет, 
  3) Кадровски капацитет.   

 
          Датум         Члан групе понуђача 
 
________________                        М.П.                                 ____________________ 

                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.14 

 
 

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: „Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу, ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15, по Позиву  објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца дана, ____.___._____. 2015.године. 
 

 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. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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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ОБРАЗАЦ бр.15 

 
И З Ј А В А 

КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

Скраћено пословно 
 име подизвођача: 

 

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) 
Понуђач_____________________________________________из______________________ 
ул.________________________________________бр.______ 
даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 
И З Ј А В У 

 
којом потврђује да подизвођач испуњава обавезне и додатне услове садржане у 
Конкурсној документацији за јавну набавку радова: „Реконструкција Диспечерског центра у 
Лесковцу, ЈН бр. ОДС-НИ-0010-15, по Позиву  објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца дана, ____.___._____. године. 
 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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 

3) 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 
  Додатни услови: 
  1) Пословни капацитет, 
  2) Технички капацитет, 
  3) Кадровски капацитет. 
 

          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                                 ____________________ 

                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 


