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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 
12.01.57237/2-15 oд 29.10.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 12.01.57237/3-15 oд 29.10.2015. године припремљена је: 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 

реновирање старе сервер сале 
 

у отвореном поступку  
ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15 

 
 

Садржај конкурсне документације: 
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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 Операторa дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд.    

 
 
Назив и адреса наручиоца 

 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 
Одељење за набавке Ниш 
Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш 
 

 
Интернет страница 
наручиоца 

 
www.epsdistribucija.rs  

 
Врста поступка  Отворени поступак 

 
Предмет јавне набавке Набавка радова:  

Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале 

 
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 Оператор дистрибутивног 
система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. 
 

 
Контакт 

Милан Станковић, дипл.правник 

email: milan.stankovic@jugoistok.rs 

  
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

Опис предмета јавне набавке: Набавка радова – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале. 

Назив из општег речника набавке: – Грађевински радови. 

Ознака из општег речника набавке: 45000000.  

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 
3. Конкурсне документације).  
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2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама 
 
 
3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

(Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, 
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место и рок 
извршења, евентуалне додатне услуге и сл.)  
 

3.1  Предмет јавне набавке je набавка радова: Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале.  
 
 
3.2   Опис радова и количина: 

 
Ред.бр. ОПИС РАДОВА Јед.мере Кoличина 
 
1. 

 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
  

1.1 Рушење постојећих зидова са одвозом и 
одлагањем шута на градску депонију даљине 
до 10км. 

м³ 9 

1.2 Демонтажа преградног зида од дрвета дим 
1,0*2,8 м ком 1 

1.3 Демонтажа спуштеног плафона типа "Даглас" 
или одговарјући, са одвозом и одлагањем 
материја на градску депонију удаљености до 
10 км. 

м² 95 

1.4 Обијање зидне облоге од керамичких 
плочица, на цементном малтеру са 
чишћењем опеке и дубљењем спојница. Шут 
одвести и одложити на градску депонију 
удаљености до 10км. 

м² 120 

1.5 Обијање подова од керамичких плочица и 
других подних облога са цементном 
подлогом - кошуљицом до конструктивног 
бетона.  Шут одвести и одложити на градску 
депонију удаљености до 10км. 

м² 75 

1.6 Демонатажа туш кабине са одвозом истог  на 
локацију коју одреди Инвеститор удаљености 
до 10км. 

ком 2 

1.7 Демонтажа бојлера са одвозом истог на 
локацију коју одреди Инвеститор удаљености 
до 10км. 

ком 2 

1.8 Демонтажа лавабоа са одвозом истог на 
локацију коју одреди Инвеститор удаљености 
до 10км. 

ком 7 

1.9 Демонтажа судопере са одвозом истог  на 
локацију коју одреди Инвеститор удаљености 
до 10км. 

ком 1 
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1.10 Демонтажа WC шоље и водокотлића са 
одвозом истог  на локацију коју одреди 
Инвеститор удаљености до 10км. 

ком 5 

1.11 Демонтажа купатилске галантерије 
(огледала, етажери, носачи пешкира, носачи 
тоалетног папира, носачи убруса, полице за 
сапун ) са одвозом истих  на локацију коју 
одреди Инвеститор удаљености до 10км. 

ком 25 

1.12 Демонтажа врата са одвозом истих на 
локацију коју одреди Инвеститор удаљености 
до 10км. 

ком 15 

1.13 Демонтажа водоводних и канализационих 
цеви са одвозом истих на градску депонију 
удаљености до 10км.  паушално 

1.14 Рашчишћавање просторије од застарелих 
клима уређаја са одвозом истих на градску 
депонију удаљености до 10км.  

паушално 
 

 
2. 

 
РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ  
  

2.1 Израда преградних зидова од 
водонепропусних двослојних гипс картонских 
плоча дебљине 12,5 мм обострано 
постављених по 2x120,5 мм= 25 мм типа 
"Кнауф" или одговарајући на типској 
подконструкцији од челичних поцинкованих 
профила са испуном унутрашњости зида 
минералном вуном д=5 цм обострано у ПЕ 
фолији. Све саставе два пута бандажирати, а 
углове заштитити угаоним Ал или челичним 
поцинкованим профилом са мрежицом. 
Обрачун по m² комплет завршеног 
преградног зида, а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

м² 35 

2.2 Израда облоге разводног ормана РО-3 од 
водонепропусних двослојних гипс картонских 
плоча дебљине 12,5 мм на типској 
подконструкцији од челичних поцинкованих 
профила  типа "Кнауф" или одговарајући са 
две ревизије дим. 40џ40цм, постављене 50 
цм изнад и испод разводног ормана. Све 
саставе два пута бандажирати, а углове 
заштитити угаоним Ал или челичним 
поцинкованим профилом са мрежицом. 
Обрачун по m² комплет завршене облоге, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

м² 2,5 
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2.3 Израда облога цеви од водонепропусних 
гипс картонских плоча дебљине 12,5 мм 
постављених на типској подконструкцији од 
челичних поцинкованих профила, типа 
"Кнауф" или сл. Све саставе два пута 
бандажирати, а углове заштитити угаоним Ал 
или челичним поцинкованим профилом са 
мрежицом. Обрачун по m². Ценом је 
обухваћен комплетан рад и материјал. 

м² 65 

2.4 Израда и монтажа спуштеног плафона типа 
"ХАНТЕР ДАГЛАС" или одговарајући, у белој 
боји са испуном, а на типској подконструкцији 
од челичних поцинкованих профила, а све 
према захтеву произвођача. Обрачун по m² 
комплет завршеног плафона, а ценом је 
обухваћен комплетан рад и материјал. 

м² 52 

2.5 Израда и монтажа спуштеног касетираног 
плафона са упуштеним плочама растера 
60/60цм типа "АРМСТРОНГ"  или 
одговарајући, на типској подконструкцији од 
лимених профила. Обрачун по m² комплет 
завршеног плафона, а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

м² 50 

2.6 Израда хидроизолације зидова и подова од 
влаге двокомпонентним хидроизолационим 
цемент-полимерним премазом СИКА ТОП 
Сеал 107 или одговарајући у два слоја и 
еластичном фидроизолационом траком или 
еквивалент. Хидроизолација се наноси преко 
подлоге која је очишћена, одмашћена и са 
које су уклоњени сви слабо везани делови 
претходног слоја (материјал).  
Обрачун по м² урађене хидроизолације у 
хоризонталној пројекцији 

м² 60 

2.7 Комплетна санација водоводне мреже од 
ППР цеви у свему према општем опису и 
упутству надзорног органа. Цеви морају да 
буду по стандарду СРПС-ИСО-ЕН15874, за 
радни притисак до 10 бара. 
У цену цевне мреже урачунати све потребне 
фазонске комаде, припремно завршне 
радове, пренос материјала, израда и 
затварање жљебова или монтирање на 
обујмицама, кукама и конзолама, пробијање 
рупа у зидовима, међуспратним 
конструкцијама, сечење цеви, спајање, 
изолација цеви по захтеву надзорног органа, 
преглед водова и привремено затварање 
отвора цеви ради испитивања. 

  

ПЕ цеви  
Ø 25мм м 15 
Ø 20мм м 12 
Ø 15мм м 45 

 ПЕ пропусни вентили  
Ø 25мм ком 2 
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Ø 20мм ком 4 
Ø 15мм ком 6 
ЕК 15мм ком 5 

2.8 Комплетна санација канализационе мреже 
од ППР цеви у свему према општем опису и 
упутству надзорног органа. У стање мреже се 
уверити на лицу места. Цеви морају да буду 
по стандарду СРПС-ИСО-ЕН15874. 
У цену цевне мреже урачунати све потребне 
фазонске комаде, припремно завршне 
радове, пренос материјала, израда и 
затварање жљебова или монтирање на 
обујмицама, кукама и конзолама, пробијање 
рупа у зидовима, међуспратним 
конструкцијама, сечење цеви, спајање, 
давање пада, изолација цеви по захтеву 
надзорног органа, преглед водова и 
привремено затварање отвора цеви ради 
испитивања. 

  

ППР канализационе цеви   
Ø 100мм м 21 

Ø 70мм м 32 
Ø 50мм м 12 

ППР сливник 
  

Ø 70мм ком 5 
 
3. 

 
АЛУМИНАРСКИ РАДОВИ  
  

3.1 Набавка и уградња прозора од 
алуминијумских профила елоксираних у тону 
већ уграђених алу профила. Прозори 
снабдевени са две шарке, бравом и осталим 
потребним оковом, као и могућност широког 
отварања и отварања на кип за 
проветравање. Оков према шемама 
отварања (само на кип), уградња према 
препорукама произвођача. Испуна од Ал 
сендвич панела у боји профила. Отварање 
према шеми. Израда и детаљи у свему 
према технологији произвођача, уз 
предходну сагласност пројектанта.  
Димензија 100*95 цм 

ком 4 

3.2 Набавка (израда), транспорт и уградња плота 
унутрашњи врата. Плот израдити од 
дуплошперованих плоча, финално 
обрађених у тону по избору инвеститора, у 
свему према шеми столарије и пропису за 
ову врсту радова. Врата снабдевена 
стандардним оковом, кваком, бравом, 3 
кључа за закључавање и гуменим 
одбојником. Обрачун по ком по опису, шеми 
столарије и пропису и стандарду за овакву 
врсту радова.  
Димензија 101*205 цм тип I 

ком 2 
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3.3 Набавка и уградња унутрашњих врата од 
алуминијумских профила елоксираних у тону 
већ уграђених алу профила. Врата 
снабдевена са три шарке, са бравама за 
закључавање са једне стране и осталим 
потребним оковом, као и алуминијумском 
решетком за проветравање. Оков према 
шемама отварања, уградња према 
препорукама произвођача. Испуна од 
пескираног плексигласа у белој боји. 
Отварање према шеми. Израда и детаљи у 
свему према технологији произвођача, уз 
предходну сагласност пројектанта.  

  

Димензија 90/200+76 цм тип II ком 2 
Димензија 68/200+76 цм тип III ком 7 
Димензија 68/200 цм тип IV ком 5 

 
4. 

 
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  
 

4.1 Набавка, транспорт и постављање подних 
неглазираних гранитних керамичких плочица 
у санитарном блоку I класе домаће 
производње, боје и величине по накнадном 
избору инвеститора, по систему фуга на фуга 
на слоју лепка. За дебљину фуга користити 
пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг 
масом у боји по избору пројектанта.  Овом 
позицијом обухваћена је и припрема подлоге. 
Обрачун по м² израђених керамичких 
плочица са фуговањем, а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

м² 53 

4.2 Набавка, транспорт и постављање зидних 
неглазираних гранитних керамичких плочица 
у санитарном блоку I класе домаће 
производње, боје и величине по накнадном 
избору инвеститора, по систему фуга на фуга 
на слоју лепка. За дебљину фуга користити 
пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг 
масом у боји по избору пројектанта.  Овом 
позицијом обухваћена је и припрема подлоге. 
Обрачун по м² израђених керамичких 
плочица са фуговањем, а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 
 

м² 210 

 
5. 

 
ПОДНО-ПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  
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5.1 Набавка, транспорт и постављање 
једнослојног модуларног подигнутог пода, са 
одговарајућом подконструкцијом. Челични 
носачи и носећи профили заједно са 
дистанцерима чине подконструкцију. 
Дистанцери морају имати велику носивост и 
омогућавају опцег подешавања од 20 до 
200мм. Димензије плоча морају бити 
600x600мм, дебљине 28 - 30мм, механичких 
карактеристика 1500кг/м³, класе оптерећења 
3 према ЕN13213 или одговарајућем, 
границе лома >8kN, са фактором сигурности 
2. Обезбедити одговарајућу спој са лаким 
преградним зидом, разделнице испод врата 
и додатне дистанцере испод врата и око 
стубова. Овом позицијом обухваћена је 
рампа димензија 100х105цм нагиба до 5%, 
као и сви припремни радови и потребни за 
квалитетно постављање пода. Обрачун по 
м2 уграђеног пода, а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 
 

м² 25 

5.2 Набавка и постављање подне облоге 
ламинат, лепљен, дебљине 8мм, за средње 
тешка оптерећења, по избору пројектанта. 
Ламинатна подна облога поставља се као 
пливајући под. Ламинат мора да буде јак, 
трајан и високопресован, а носач плоча 
високе густине, ХДФ, ивице импрегниране. 
Подну облогу унети, распаковати и оставити 
24 часа да се аклиматизује у атмосфери 
просторије. Лепак мора бити квалитетан и 
стабилан. Преко припремљене подлоге 
поставити стиродур д=3мм, филц и фолију. 
Поред зидова оставити дилатационе 
спојнице ширине 10мм. Лепак нанети 
равномерно на целу ширину фалца. Подну 
облогу пажљиво поставити и саставити, са 
потпуно затвореним спојницама. Обрисати 
лепак. Поред зидова поставити лајсне и на 
сваких 80цм лајсне причврстити за зид. 
Сучељавања геровати. 
Обрачун по м². 
 

м² 25 

 
6. 

 
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  
  

6.1 Бојење унутрашњих зидова дисперзивном 
бојом два пута у боји и тону по избору 
пројектанта са претходним глетовањем и 
извођењем предрадњи. Боју бира пројектант 
на основу узорка. Обрачун по m² комплет 
завршеног зида, а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 
 
 
 

м² 230 
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7. 

 
САНИТАРИЈА  
  

НАПОМЕНА:  
сви санитарни предмети су беле боје.  

 
7.1 

 
Набавка и монтажа комплет  WС шоље са 
свом припадајућом опремом: 
- керамичка шкољка, 
- пластична даска 
- керамички бешумни водокотлић, 
- спојна, испирна цев са гуменим уметком, 
- савитљива, спојна цев за водокотлић, 
- активирање испирача с горње стране, 
- ПЕ одводни лук 90/90 мм, 
- потребан спојни и заптивни материјал.  
Обрачун по комаду све монтирано, повезано 
и испитано. 

ком 5 

 
7.2 

 
Набавка и монтажа комплет керамичког 
умиваоника са следећим елементима: 
- керамичка шкољка умиваоника 100x50                   
- одливни вентил са металним сифоном и 
розетом, 
- одливно ПЕ колено 50мм, 
- угаони кугласти вентили за топлу и хладну 
воду, 
- потребан спојни и заптивни материјал. 
Обрачун по комаду све монтирано, повезано 
и испитано.                                      

ком 5 

 
7.3 

 
Набавка и монтажа комплет судопере са 
следећим елементима:- судопера од Инокса 
са ормарићем,- одливни вентил са металним 
сифоном и розетом,- одливно ПЕ колено 
50мм,- угаони кугласти вентили за топлу и 
хладну воду,- потребан спојни и заптивни 
материјал.Мере узети на лицу места у 
договору са инвеститором.Обрачун по 
комаду све монтирано, повезано и испитано.     
                                    

ком 1 

 
7.4 

 
Набавка и монтажа комплет керамичког 
писоара од санитарне керамике са 
сакривеним сифоном: 
- керамичка шкољка писоара, 
- одливни вентил са металним сифоном и 
розетом, 
- маски вентил, 
- потребан спојни и заптивни материјал. 
Обрачун по комаду све монтирано, повезано 
и испитано.                                            

ком 1 
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7.5 

 
Набавка, транспорт и монтажа једноручне 
уградне батерије за топлу и хладну воду с 
покретним изливом. Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све монтирано, повезано 
и испитано. 
 

ком 7 

7.6  
Набавка и уградња огледала са светиљком. 
Огледала су са брушеним ивицама. 
Причвршћивање лепљењем или вијцима. 
Ценом обухватити и потребан спојни 
материјал. 
Обрачун по комаду све монтирано, повезано 
и испитано. 
Oгледало величине 100x80 цм 
Oгледало величине 80x200 цм 

 
 
 
 
 
 
 

ком 
ком 

 
 
 
 
 
 
 

5 
1 

 
7.7 

 
Набавка, транспорт и уградња пратеће 
галантерије. 
Ценом обухватити и потребан спојни 
материјал. 
Обрачун по комаду све монтирано, повезано 
и испитано. 
 

  

кутија за тоалетни папир (намењен јавним 
просторијама) ком 5 

кутија за тоалетни папир (шири) - убруса 
(намењен јавним просторијама) ком 6 

етажер ком 5 
WЦ-четка ком 5 
дозер за течни сапун (намењен јавним 
просторијама) 
 

ком 5 

 
7.8 

 
Набавка, транспорт и уградња малог 
проточног електричног бојлера ниске 
монтаже (бојлер, конзола за вешање и цеви 
за повезивање са стојећом батеријом). 
Обрачун по комаду све монтирано, повезано 
и испитано. 
V=10 l 
 

ком 6 

 
7.9 

 
Набавка, транспорт и уградња електричног 
бојлера високе монтаже (бојлер, конзола за 
вешање и цеви за повезивање са стојећом 
батеријом). Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и испитано. 
V=50 l 
 
 
 
 
 

ком 1 
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8. ЕЛЕКТРО РАДОВИ   

8.1 Испорука и монтажа на предвиђено место 
разводног ормана РО-3 израђеног од два 
пута декапираног лима, за монтажу на зид 
степен заштите ИП 43, са вратима и 
бравицом димензија према уграђеној 
опреми, комплет браварски, фарбарски и 
електричарски завршен. У орман РО-3 се 
уграђује следећа главна опрема: 
 - заштитни прекидач DPX 63,  In=63A 
“Legrand” или одговарајући сa напонским 
окидачем за даљинско искључење    - 1 kom. 
Диференцијална склопка 4P, 63A, 500mA 
“Legrand” или одговарајући - 3 kom. сигнална 
светиљка Ø 22mm LED 230V - 12 kom. 
аутоматски осигурач Б 32A 1p, 10kA, 
“Legrand” или одговарајући  - 22 kom. 
аутоматски осигурач Б 16A 1p, 10kA, 
“Legrand” или одговарајући - 6 kom. 
аутоматски осигурач Б 10A 1p, 10kA, 
“Legrand” или одговарајући -  бакарне шине, 
потпорни изолатори, проводници за 
шемирање и остали ситан неспецифицирани 
материјал; 

комлет 1 

8.2 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда инсталације комплетног сијаличног 
места у сервер соби каблом N2XH-J 3, 4 и 5 x 
1,5 mm² положеним у ПВЦ гибљиво ХФ 
црево Ø16мм делом у зиду, делом на 
перфорираним  носачима каблова (ПНК) и 
комплет са инсталационим материјалом и 
разводним кутијама од ПВЦ и потребног 
прекидача модуларног програма. Просечна 
дужина сијаличног места износи 11м. 

комлет 9 

8.3 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда инсталације комплетног сијаличног 
места "паник осветљења" каблом N2XH-J 3 x 
1,5 mm² положеним у ПВЦ гибљиво ХФ 
црево Ø16мм делом у зиду, делом на 
перфорираним  носачима каблова (ПНК) и 
комплет са инсталационим материјалом и 
разводним кутијама од ПВЦ. Просечна 
дужина сијаличног места износи 7м. 

комлет 12 

8.4 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда инсталације комплетног прикључка 
вентилатора у мокрим чворовима каблом 
N2XH-Ј 3 x 1,5 mm² положеним у ПВЦ 
гибљиво ХФ црево Ø16мм делом у зиду, 
делом по конструкцији спуштеног плафона и 
комплет са инсталационим материјалом и 
разводним кутијама од ПВЦ и потребним 
прекидачем модуларног програма. Просечна 
дужина прикључног места износи 12м. 

комлет 7 
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8.5 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда инсталације комплетног сијаличног 
места у мокрим чворовима, ходницима и 
оставама каблом N2XH-J 3, 4 и 5 x 1,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво ХФ црево Ø16мм 
делом у зиду, делом по конструкцији 
спуштеног плафона и комплет са 
инсталационим материјалом и разводним 
кутијама од ПВЦ и потребним прекидачем 
модуларног програма. Просечна дужина 
сијаличног места износи 15м. 

комлет 16 

8.6 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда комплетне инсталације за уградну 
монофазну "шухо" прикључницу каблом 
N2XH-J 3 x 2,5 mm² положеним у ПВЦ 
гибљиво ХФ црево Ø16мм делом у зиду, 
делом на перфорираним  носачима каблова 
(ПНК) и комплет са инсталационим 
материјалом и разводним кутијама од ПВЦ и 
комплет “шухо" ПВЦ прикључницом 10/16A, 
250V за монтажу у зид. Просечна дужина 
прикључног места износи 14м. 

комлет 16 

8.7 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда комплетне инсталације за уградну са 
поклопцем монофазну "шухо" прикључницу 
каблом N2XH-J 3 x 2,5 mm² положеним у ПВЦ 
гибљиво ХФ црево Ø16мм делом у зиду, 
делом на перфорираним  носачима каблова 
(ПНК) и комплет са инсталационим 
материјалом и разводним кутијама од ПВЦ и 
комплет “шухо" ПВЦ прикључницом 10/16A, 
250V за монтажу у зид. Просечна дужина 
прикључног места износи 14м. 

комлет 8 

8.8 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда комплетне инсталације за прикључак 
РЕК ормана каблом N2XH-J 3 x 2,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво ХФ црево Ø16мм 
делом у зиду, делом на перфорираним  
носачима каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом. Просечна 
дужина прикључног места износи 16м. 

комлет 6 

8.9 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда комплетне инсталације за прикључак 
ел. сушача руку каблом N2XH-J 3 x 2,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво ХФ црево Ø16мм 
делом у зиду, делом на перфорираним  
носачима каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом. Просечна 
дужина прикључног места износи 15м. 

комлет 5 
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8.10 Набавка и испорука потребног материјала и 
израда комплетне инсталације за прикључак 
бојлера каблом N2XH-J 3 x 2,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво ХФ црево Ø16мм 
делом у зиду, делом на перфорираним  
носачима каблова (ПНК), комплет са 
инсталационим материјалом и комплет 
“шухо" ПВЦ прикључницом 10/16A, 250V и 
"КИП" прекидачем са индикацијом 16А, за 
монтажу у зид. Просечна дужина прикључног 
места износи 18м. 

комлет 6 

8.11 Набавка и испорука  перфорираних носача 
каблова (ПНК) комплет са свим потребним 
материјалом за скретање и рачвање 
кабловских траса, носећих елемената, 
спојница и поклопаца . Позиција обухвата 
сав потребни материјал за уградњу. Обрачун 
се врши по дужом метру уграђеног ПНК. 
Постављају се следећи ПНК носачи: 

  

ПНК 200 м 40 
ПНК 100 м 20 

8.12 Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-J 
3x4mm², 1кВ, највећим делом у подигнутом 
поду (95%), мањим делом у гипсаном зиду 
(ПВЦ цевима) уз израду потребних веза (на 
прикључним местима), за потребу напајанја 
РЕК ормана. Позиција обухвата сав потребни 
материјал за уградњу. Просечна дужина 
прикључног места је 10м.  

комлет 12 

8.13 Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-J 
5x10mm², 1кВ, највећим делом у ПНК носачу 
(95%), мањим делом у гипсаном зиду (ПВЦ 
цевима) уз израду потребних веза (на 
прикључним местима). Позиција обухвата 
сав потребни материјал за уградњу. Обрачун 
се врши по дужом метру уграђеног кабла.  

м 35 

8.14 Набавка, испорука и постављање главне 
сабирнице за изједначење потенцијала, 
(ГСИП), од бакарне шине пресека 60x10мм, 
са 12 отвора и поклопцем 

комлет 1 
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8.15 Набавка, испорука материјала и повезивање 
на шину за изједначавање потецијала  
металних маса и инсталација у објекту 
(водовод, канализација, централно грејање, 
машински канали, кабловских регала, 
кућишта (ормани) електричне опреме, 
инсталација и ормани слабе струје...) на 
главну сабирницу за изједначење 
потенцијала или ПЕ сабирницу најближег 
спратног разводног ормана. Кабл се полаже 
по кабловским трасама, а прикључење врши 
преко кабловских стопица и завртњева са 
зупчастом подлошком или на цевоводима 
преко одговарајућих металних шелни. Плаћа 
се по јединици мере кабла укључујући сав 
потребни спојни материјал. Повезивање се 
изводи проводником типа N2XH 
постављеним по зиду у ПВЦ или у ПНК 
носачима.     
N2XH 1x16mm² m 45 
N2XH 1x6mm² m 50 

8.16 Набавка, испорука и постављање помоћне 
сабирнице за изједначење потенцијала, (ПЦ-
49), од бакарне шине пресека 10x10мм, са 10 
отвора и поклопцем 

комлет 3 

8.17 Набавка, испорука материјала и повезивање 
на шину за изједначавање потецијала  
металних маса и инсталација у мокрим 
чворовима (водовод, канализација, 
централно грејање, кабловских регала, ...) на 
помоћну сабирницу за изједначење 
потенцијала ПС-49 или ПЕ сабирницу 
најближег спратног разводног ормана. Кабл 
се полаже по кабловским трасама, а 
прикључење врши преко кабловских стопица 
и завртњева са зупчастом подлошком или на 
цевоводима преко одговарајућих металних 
шелни. Плаћа се по јединици мере кабла 
укључујући сав потребни спојни материјал. 
Повезивање се изводи проводником типа 
N2XH постављеним по зиду у ПВЦ или у ПНК 
носачима. 
N2XH 1x6mm² 

m 150 

8.18 Набавка, испорука и  монтажа светиљке - 
флуо 4 х 18W, уградна за спуштени плафон 
типа "Армстронг" или одговарајући, 
600x600mm, кућиште челично, 
пластифицирано и са Ал растером са 
електронском преспојном справом у заштити 
ИП 20 

ком 25 

8.19 Набавка, испорука и  монтажа светиљке - 
флуо 2 х 18W, уградна за спуштени плафон 
типа Хантер-Даглас или одговарајући, 
кућиште челично, пластифицирано и са опал 
растером са електронском преспојном 
справом у заштити ИП 65 

ком 18 
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8.20 Набавка, испорука и  монтажа аксијалног 
вентилатора, Ø100mm, за вентилацију 
мокрих чворова 

ком 5 

8.21 Набавка, испорука и уградња електричног 
сушача руку ком 5 

8.22 Набавка, испорука и уградња "ПАНИК" 
светиљки са аутономијом рада 3 часа са ЛЕД 
извором светла 

ком 12 

 
9. 

 
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  
  

9.1 Централа система раног упозоравања од 
настанка пожара следећих техничких 
карактеристика: три независне зоне 
детекције, детекција честица у распону од 
0,0025 до 10 микрона, евиденција свих 
догађаја у меморији, графички приказ нивоа 
честица, нивоа аларма и осетљивости 
система у реалном времену и у последњих 
седам дана, самодијагностика система, 
надгледање промене притиска у протоку 
ваздуха у цевоводима, могућност 
умрежавања, 1 класични релеј и 4 
програмабилна релеја са могућношћу 
програмирања: предалармног нивоа 
(могућност настанка пожара без 
видљивих количина дима), вентилациони 
ниво, алармни ниво и ниво гашења. 

комлет 1 

9.2 Напајање 230V AC, 0,5A излазни напон 25-29 
V DC, два излазна оптерећења од по 3,15 А 
са резервном батеријом од 10Ah 

ком 1 

9.3 TCP/IP интерфејс картица за повезивање ком 1 
9.4 Сирена за звучну дојаву пожара за 

унутрашњу монтажу, селекција тона, јачуна 
звука 101 dB/1m , црвене воје, 24 DC 

ком 1 

9.5 Хибридни систем дојаве преко фиксне 
телефонске линије и преко ГСМ мреже ком 1 

9.6 Графички софтвер за приказ система раног 
упозоравања ком 1 

9.7 Опрема за прикупљање узорака ваздуха за 
тестирање са главом у облику диска ком 3 

9.8 Зонски филтери ком 3 
9.9 Крута цев за узорковање ваздуха пречника 

25 мм, израђена од АБС пластике м 30 

9.10 Спојни елемнт за цеви пречника 25 мм ком 10 
9.11 Колено за цеви пречника 25 мм ком 10 
9.12 Поклопац за цеви пречника 25 мм ком 2 
9.13 Обујмица за цеви пречника 25 мм ком 30 
9.14 Флексибилни спојни елемент за цеви ком 2 
9.15 Монтажа централе са свим пратећим 

елементима комплет 1 
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9.16 Испорука и монтажа напојног кабла N2XH 
3x2,5 mm2.. м 15 

9.17 Инсталатерско-монтажерски радови на 
монтажи цевовода за усисавање ваздуха. комплет 1 

9.18 Програмирање система раног упозоравања. 
Подешавање 4 програмабилна релеја: 
предалрмни ниво (рана фаза пожара без 
присуства дима), вентилациони ниво, 
алармни ниво и ниво гашења. 

комплет 1 

9.19 Инсталација и подешавање софтвера за 
даљинско надгледање система. комплет 1 

 
10. 

 
ОСТАЛИ РАДОВИ  
  

10.1 Набавка и уградња пластичне вентилационе 
цеви Φ110 дужине до 3.5м. Цев се 
прикључује у већ постојећи систем 
вентилације. У цену урачунати сав потребан 
рад и материјал. Обрачун по ком. 

ком 1 

10.2 Отварање отвора и рупа. Крпљење отвора и 
рупа након рада инсталација. Обрачун по 
комаду. 15x15 cm. 

ком 21 

10.3 Испитивање изведених електричних 
инсталација, издавање одговарајућих 
извештаја. 

ком 1 

10.4 Издавање сертификата и атеста опреме и 
уграђеног материјала, записник за 
примопредају радова и пројекат изведеног 
објекта. 

комплет 1 

10.5 Набавка (израда по мери на основу 
приложене скице), испорука и уградња 
ормана за санитарну опрему 

ком 1 

10.6 Након завршених радова, обавити чишћење 
свих просторија, уклонити сав отпадни 
материјал и сл. 

м² 48 

10.7 Након завршених радова, нацртати и 
формирати пројекат изведених радова и 
доставити у писаној и електронској форми 
(ЦД) 

ком 1 

 
 
3.3 Рок и место извођења радова 

 
Рок за завршетак радова: 
Максималан рок за завршетак предметних радова и уградњу опреме који понуђач може 
да понуди је 60 радних дана од дана увођења у посао. 

Напомена:  Уколико понуђач у понуди наведе да је рок за завршетак предметних 
радова и уградњу опреме дужи од 60 радних дана, таква понуда биће оцењена као 
неприхватљива. 

Место извођења радова и уградња опреме:  
Диспечерски центар, ул. Светозара Марковића бр.29 а. Ниш. 
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3.4  Квалитативни и квантитативни пријем   
 
Понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну набавку је обавезан да предмет 
уговора реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације 
за предметну јавну набавку, важећим техничким прописима и прописаним стандардима.  
Понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну набавку гарантује за квалитет 
изведених радова, као и за квалитет уграђене опреме. 
Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова и уграђене опреме, 
констатоваће се потписивањем Записника о изведеним предметним радовима – без 
примедби. 
Записник из претходног става потписују обе уговорне стране.  
Уколико дође до квалитативног и квантитативниог одступања у извођењу радова, као и 
у уградњи опреме, Наручилац има право да одбије пријем радова, с тим што је дужан 
да Извођачу одмах на то укаже, а Извођач радова се обавезује да утврђене недостатке 
отклони о свом трошку, а радове и уградњу опреме усагласи са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку и прихваћене понуде. 
Извођач радова је дужан да до краја уговореног рока за завршетак радова и уградњу 
опреме, отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне сматраће се да рок 
за завршетак радова и уградњу опреме није испоштован. 

 
3.5  Гарантни рок 
 
Понуђач је дужан да обезбeди гаранцију за изведене радове и уграђену опрему у 
трајању од најмање 24 месеца, од дана потписивања Записника о изведеним 
предметним радовима - без примедби. 

Напомена: Уколико понуђач у понуди наведе краћи гарантни рок од 24 месеца од 
дана потписивања Записника о изведеним предметним радовима - без примедби, 
таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  
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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 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
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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 овлaшћеног 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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5. 

 
Услов:  Да понуђач поседује овлашћење (лиценцу) за пројектовање и 
извођење посебних система и мера заштите од пожара у објектима, у смислу 
члана 38. Закона о заштити од пожара. 
 
Доказ: 
Фотокопија овлашћења (лиценце) издато од надлежног Министарства 
 
  

 
 

 

 
4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 
 

1. 

 
Услов:  
Неопходним пословним капацитетом смата се да је понуђач овлашћен од 
стране произвођача или дистрибутера опреме, за инсталирање опреме за 
системе раног откривања пожара. 
 
Доказ: 
Сертификат или потврда или овлашћење, издато од стране произвођача или 
дистрибутера опреме, да је понуђач овлашћен да инсталира понуђену опрему. 
Понуђач је у обавези да доказ достави на српском језику. 
 
Услов: 
Неопходним пословним капацитетом сматра се да понуђач поседује следеће 
сертификате: 
- IO 14001:2004 
- OHSAS 18001:2007 
- ISO 50001:2015 
 
Доказ: 
Фотокопије захтеваних сертификата. 
 

2. 

 
Услов: 
Довољним кадровским капацитетом сматра се да понуђач на дан подношења 
понуде, има најмање: 
 
- 1 (једног) дипломираног инжењера аритектуре, са лиценцом бр. 400 - 
Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 
водовода и канализације или 1 (једног) дипломираног грађевинског 
инжењера, са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње, 
 
- 1 (једног) дипломираног инжењера eлeктрoтeхникe, са лиценцом бр. 450 - 
Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja ниског и срeдњeг 
нaпoнa - рaзвoднa пoстрojeњa и прeнoс eлeктричнe eнeргиje, 
 
- 1 (једног) са лиценцом бр. 152 - Главни пројектант заштите од пожара, 
 
запослених у складу са Законом о раду, са пуним радним временом, на 
неодређено или одређено време или радно ангажовани. 
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Докази:  
- Фотокопије oбразаца - Потврда о поднетој пријави - одјави  осигурања - 
(Образац М3А или МА), оверене печатом Фонда ПИО, за запослене на 
неодређено или одређено време и/или 
-  Уговорe о радном ангажовању за радно ангажоване (Угово о делу, Уговор о 
обављању привремених и повремених послова) и 
- Фотокопије важећих лиценци, за оне запослене или радно ангажоване који се 
захтевају са лиценцом. 
 
Напомена: једно лице може имати више лиценци.                  
 

 

Напомена: Понуда понуђача који не докаже да испуњава захтеване обавезне и 
додатне услове, биће одбијена као неприхватљива. 

 
1. Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова предвиђених чл. 75. 
став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач може, да у 
Изјави на свом обрасцу са меморандумом, која мора бити потписана и оверена, 
наведе да је уписан у Регистар понуђача. Такође, уз наведени образац, понуђач 
може доставити и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.    
 
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 
 
2. 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. 
 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
4. Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све тражене 
доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном облику, 
преведени на српски језик и оверени од стране сталног судског тумача за тај страни 
језик. 
 
 
 
 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                             Јавна набавка бр. ОДС-НИ-0097-15                                                

Страна 23 од 83 

 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 

 
 

Напомена:  
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети сви 
тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом о 
јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
5.1   Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена 

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

 
5.2 Начин подношења понуде  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији обавезно навести назив и адресу понуђача и име и 
телефон лица за контакт.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте или кутији обавезно 
назначити да се ради о групи понуђача и обавезно навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди, као и име и телефоне лица за контакт. 
 
Понудa  се подноси лично  у канцеларију бр. 214 или поштом на адресу: 

 
ЈП „Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 
Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а 18000 НИШ 

уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

- АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ДЦ НИШ И РЕНОВИРАЊЕ СТАРЕ СЕРВЕР САЛЕ - 

ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15”  
 
Понуда која пристигне код наручиоца после рока одређеног у позиву за подношење 
понуда, сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље 
оцене.  
Неблаговремену понуду, наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

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, штампаним словима, 
средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом 
машином и сл.).  

Понуђач је дужан да се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на 
местима предвиђеним за то, односно да заокружи једну од понуђених опција, на 
местима где је таква могућност понуђена. 
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НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода.  
У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
 5.3 Обавезна садржина понуде  

Обавезну садржину понуде, поред свих доказа предвиђених Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, чине и 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 цене са Упутством како да се попуни, 
3. Образац бр.3. – Модел уговора, са Прилогом о безбедности и здрављу на раду, 

(попуњен на предвиђеним местима, која су означена празним линијама), потписан и 
оверен,  

4. Образац бр.4. – Изјава о независној понуди, 
5. Образац бр.5. – Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 
набавкама, 

6. Образац бр.6. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, 

7. Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора за 
отклањање недостатака у гарантном року, 

8. Образац бр. 8. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, 
 

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.  
Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни 
део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (Образац бр.9). 
 
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде 
буду сложени према наведеном редоследу.  

 
5.4 Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или 
више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико 
је предмет јавне набавке обликован у више партија 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 
 

5.5 Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је 
подношење такве понуде дозвољено 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5.6 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. Став 6. Закона 

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. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, 
Одељење за набавке Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш“, са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова: – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале - ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова: – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале - ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова: Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале - ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

  
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на полеђини коверте или 
на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

 
5.7 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 
учествује у више заједничких понуда 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеној 
забрани, као неприхватљиве.  

 
5.8 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) и става 2. истог члана, ЗЈН  односно услова 
наведених у тачкама 1, 2, 3 и 4, из  дела 4.1 ове конкурсне документације. (Доказ из 
члана 75. став 1. тачка 5) доставља се за део набавке који ће се вршити преко 
подизвођача). 
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Извођач радова 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. 

Извођач радова 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 извођачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (извођач 
радова) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача. 

 
5.9  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) и става 2. истог члана, ЗЈН, 
односно услова наведених у тачкама 1, 2, 3 и 4, из дела 4.1 конкурсне документације, 
док додатне услове из дела 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. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), као 
саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 8.) којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке. 
НАПОМЕНА: 
Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред наведени 
споразум (Образац бр. 8.), таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 
5.10 Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и     

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуда. 
 

5.10.1 Рок и место извођења радова   
 
Максималан рок за завршетак предметних радова и уградњу опреме који понуђач може 
да понуди је 60 радних дана од дана увођења у посао. 

Напомена:  Уколико понуђач у понуди наведе да је рок за завршетак предметних 
радова и уградњу опреме дужи од 60 радних дана, таква понуда биће оцењена као 
неприхватљива. 
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Сваки рок за извођење радова и уградњу опреме који је описно понуђен (нпр. одмах и 
сл.) рачунаће се као рок од 60 радних дана од дана увођења у посао. 
 
Такође у случају да понуђачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у 
погледу рока завршетка предметних радова: 
- рок за завршетак предметних радова у року од 10 – 20 радних дана од дана увођења у 
посао и тд., као понуђени рок завршетка предметних радова сматраће се већи број, 
односно неповољнији понуђени рок завршетка предметних радова за наручиоца – 20 
радних  дана, и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 
 
Место извођења радова и уградња опреме је Диспечерски центар, ул. Светозара 
Марковића бр.29 а. Ниш. 
 

5.10.2 Начин и услови плаћања  

Плаћање за изведене предметне радове и уграђену опрему наручилац ће извршити на 
текући рачун понуђача, у законском року од дана потписивања Записника о изведеним 
предметним радовима - без примедби, пријему оверене окончане ситуације (од стране 
надзорног органа наручиоца) и пријему исправне фактуре (рачуна). 

Уз рачун, који доставља на адресу наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, за Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 
46а 18000 Ниш и у коме обавезно наводи број уговора по коме су изведени радови и 
уграђена опрема, Понуђач је обавезан да достави Записник о изведеним предметним 
радовима – без примедби и оверену окончану ситуацију, од стране надзорног органа 
кога одреди Наручилац. 
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 
намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати 
уговорене обавезе. 
 

5.10.3 Гарантни рок  

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему не сме бити краћи од 24 месеци 
од дана потписивања Записника о изведеним предметним радовима - без примедби. 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди за предметну јавну набавку, понуди 
гарантни рок краћи од 24 месеци од дана потписивања Записника о изведеним 
предметним радовима - без примедби, таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
Понуђач je oбaвeзaн дa o сoпствeнoм трoшку oтклoни свe eвeнтуaлнe нeдoстaткe 
нa изведеним радовима и уграђеној опреми, у тoку трajaњa гaрaнтнoг периода.  
 
 
5.10.4  Рок важења понуде (опција понуде) 

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

 

5.11 Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди се исказује у динарима.  
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Цена је фиксна и не може се мењати. 
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 постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама,  
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац (купац) ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у 
конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом.  

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

Понуђена цена укључује све зависне трошкове до места извођења радова: 
трошкови радне снаге, трошкови средстава рада, трошкови испоруке и уградње 
опреме, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења и др. 

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

 
 
5.12 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
финансијског испуњења обавеза понуђача  

 
Меница као гаранција за добро извршење посла 
  
Понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну набавку обавезује се да, као 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу:  

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права 
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од 
стране овлашћеног  лица, 
- фотокопију потврде о регистрацији менице код пословне банке и оригиналом 
исте на увид, 
- менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 
наплатити меницу  на износ од 10% од  вредности понуде (без ПДВ-а) у року који је 
20 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални 
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања 
менице и меничног овлашћења, 
- оверену фотокопију ОП обрасца (оверени потписи), 
- оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице у Регистру меница с тим да у делу „Основ издавања/износ из 
основа/валута“ треба обавезно навести: учешће у јавној набавци бр. ОДС-НИ-
0097-15 „Електропривреде Србије“ и износ и валуту на који се меница издаје.  
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Примљену меницу Наручилац може попунити и наплатити у целости у складу са 
меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану 
уговора, као и у случају раскида уговора. 
Понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну набавку обавезује се да 
приликом закључења уговора, a најкасније у року од 5 дана од дана закључења 
уговора, достави Наручиоцу бланко сопствену меницу као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов 
наступања правног дејства уговора. 
 
Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 
 
Понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну набавку обавезује се да, као 
средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року преда 
Наручиоцу: 

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је 
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена 
службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 
- фотокопију потврде о регистрацији менице код пословне банке и оригиналом 
исте на увид, 
- менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 
наплатити меницу  на износ од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) у року 
који је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак 
гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања 
менице и меничног овлашћења, 
- оверену фотокопију ОП обрасца (оверени потписи),  
- оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице у Регистру меница с тим да у делу „Основ издавања/износ из 
основа/валута“ треба обавезно навести: учешће у јавној набавци бр. ОДС-НИ-
0097-15 „Електропривреде Србије“ и износ и валуту на који се меница издаје.  

 
Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року у случају да понуђач коме буде додељен уговор за 
предметну јавну набавку не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну набавку обавезује се да, бланко 
сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, достави у тренутку 
потписивања Записника о изведеним предметним  радовима – без примедби или 
најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати средство 
финанасијског обезбеђења за добро извршење посла. 
 
Средства финансијског обезбеђења која се достављају гласе на „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд и достављају се лично или поштом 
на адресу, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд 
Сектор комерцијалних послова, са назнаком: Средства финансијског обезбеђења 
за јавну набавку бр. ОДС-НИ-0097-15. 
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5.13  Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговор је најнижа понуђена цена. 
 
Комисија за јавну набавку извршиће упоређивање укупно понуђених цена - без 
обрачунатог ПДВ-а.  
Уколико две или више понуда по извршеном рангирању имају исту најнижу понуђену 
цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова и 
уградњу опреме. 
Уколико две или више понуда по извршеном рангирању имају исту најнижу понуђену 
цену, као и исти понуђени рок за извођење радова и уградњу опреме, уговор ће бити 
додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. 
Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати 
најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. 
Извлачење путем жреба Наручилац ће  извршити јавно, у присуству понуђача који имају 
исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје 
наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће 
председник Комисије извући само један папир.  Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру биће додељен Уговор о јавној набавци. 

5.14   Предност за домаће понуђаче и добра  

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о 
јавним набавкама и Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 14/15 и 68/15), као и Правилником о начину доказивања 
испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 
33/13) и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем 
пореклу добара у поступцима јавних набавки («Сл. гласник РС» бр. 48/13).  
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће, пре 
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као 
прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

5.15  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. 
Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да 
образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува 
податке као и да уз понуду достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.) 
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. 
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5.16  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: Адаптација 
просторија у ДЦ Ниш и реновирање старе сервер сале – ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15 и 
може се упутити наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно у 
канцеларију бр. 214, на адресу наручиоца: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, 
Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Ниш, Булевар др 
Зорана Ђинђића бр. 46а или путем електронске поште, на e-mail: 
milan.stankovic@jugoistok.rs, или факсом на број 018/518-544, радним данима 
(понедељак-петак) у периоду од 07.30 до 15.00 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. 
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. 
 

 
5.17  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. 
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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. 

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

 
 
5.19   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: 

5.19.1  Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, 
Одељење за набавке Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, са 
назнаком Захтев за заштиту права за јавну набавку радова: - Адаптација 
просторија у ДЦ Ниш и реновирање старе сервер сале - ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15, а 
копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: 
milan.stankovic@jugoistok.rs, радним данима (понедељак-петак) од 7,30 до 15,00 часова. 
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, 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.  
 
5.19.2 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: 
 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                             Јавна набавка бр. ОДС-НИ-0097-15                                                

Страна 34 од 83 

 
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.  

 
5.19.3 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) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није 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. 

 
5.19.4 Детаљно упутсво 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: 
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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; 
(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  
 

 
5.20   Закључивање 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. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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Уколико се средство финансијског обезбеђења за добро извршње посла не достави 
приликом закључења уговора или у року од највише 5 дана од дана закључења 
уговора, сматраће се да Уговор није ни закључен.  
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да 
правно дејство  уговора не настаје док се одложни услов не испуни.  
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 за 
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена 
финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације 
Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке и у случају да 
приликом реализације уговора наступе објективне околности због којих је потребно 
извршити додатне или непредвиђене радове који су неопходни да би се реализовали 
предметни радови у целости. 
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. 

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

5.22 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку  
       отварања понуда 
Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања 
понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају  
писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача 
и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном 
отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају 
примедбе на ток отварања понуда. 
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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 – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и реновирање старе сервер сале - ЈН бр. 
ОДС-НИ-0097-15 

 
 
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 -а _______________________ динара 

2. Укупна цена са ПДВ - ом _______________________ динара 

3. 
Рок за завршетак радова 
и уградњу опреме 

  
 ___________ радних дана (максимално 60) од 
дана увођења у посао. 

4. Гарантни рок 

    
___________ (минимално 24) месеца/и од 
дана потписивања Записника о изведеним 
предметним радовима - без примедби. 
 

5. Рок плаћања 

  
у законском року од дана потписивања 
Записника о изведеним предметним радовима 
- без примедби, пријему оверене окончане 
ситуације (од стране надзорног органа 
наручиоца) и пријему исправне фактуре 
(рачуна). 

 

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 ће овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 
печатом понуђач и подизвођач.  
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ОБРАЗАЦ БР. 2 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

Ред.
бр. 

Назив радова 

 
 

Количина 
(јм) 

 
Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 
Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 5 6=3х4 7=3x5 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1 

Рушење постојећих зидова 
са одвозом и одлагањем 
шута на градску депонију 
даљине до 10км. 
 

9 м²  

   

1.2 
Демонтажа преградног зида 
од дрвета дим 1,0*2,8 м 
 

1 ком  
   

1.3 

Демонтажа спуштеног 
плафона типа "Даглас" или 
одговарајући са одвозом и 
одлагањем материја на 
градску депонију 
удаљености до 10 км. 
 

95 м²  

   

1.4 

Обијање зидне облоге од 
керамичких плочица, на 
цементном малтеру са 
чишћењем опеке и 
дубљењем спојница. Шут 
одвести и одложити на 
градску депонију 
удаљености до 10км. 
 

120 м²  

   

1.5 

Обијање подова од 
керамичких плочица и других 
подних облога са цементном 
подлогом - кошуљицом до 
конструктивног бетона.  Шут 
одвести и одложити на 
градску депонију 
удаљености до 10км. 
 

75 м²  

   

1.6 

Демонатажа туш кабине са 
одвозом истог  на локацију 
коју одреди Инвеститор 
удаљености до 10км. 
 

2 ком  

   

1.7 

Демонтажа бојлера са 
одвозом истог на локацију 
коју одреди Инвеститор 
удаљености до 10км. 

2 ком  
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1.8 

Демонтажа лавабоа са 
одвозом истог на локацију 
коју одреди Инвеститор 
удаљености до 10км. 
 

7 ком  

   

1.9 

Демонтажа судопере са 
одвозом истог  на локацију 
коју одреди Инвеститор 
удаљености до 10км. 
 

1 ком 

 

   

1.10 

Демонтажа WC шоље и 
водокотлића са одвозом 
истог  на локацију коју 
одреди Инвеститор 
удаљености до 10км. 
 

5 ком 

 

   

1.11 

Демонтажа купатилске 
галантерије (огледала, 
етажери, носачи пешкира, 
носачи тоалетног папира, 
носачи убруса, полице за 
сапун ) са одвозом истих  на 
локацију коју одреди 
Инвеститор удаљености до 
10км. 
 

25 ком 

 

   

1.12 

Демонтажа врата са одвозом 
истих на локацију коју 
одреди Инвеститор 
удаљености до 10км. 
 

15 ком 

 

   

1.13 

Демонтажа водоводних и 
канализационих цеви са 
одвозом истих на градску 
депонију удаљености до 
10км.  
 

паушал
но 

 

   

1.14 

Рашчишћавање просторије 
од застарелих клима уређаја 
са одвозом истих на градску 
депонију удаљености до 
10км.  
 

паушал
но 

 

   

1. УКУПНО ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ 
  

2. РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

2.1 

 
Израда преградних зидова 
од водонепропусних 
двослојних гипс картонских 
плоча дебљине 12,5 мм 
обострано постављених по 
2x120,5 мм= 25 мм типа 
"Кнауф" или одговарајући  на 
типској подконструкцији од 

35 м² 
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челичних поцинкованих 
профила са испуном 
унутрашњости зида 
минералном вуном д=5 цм 
обострано у ПЕ фолији. Све 
саставе два пута 
бандажирати, а углове 
заштитити угаоним Ал или 
челичним поцинкованим 
профилом са мрежицом. 
Обрачун по m² комплет 
завршеног преградног зида, 
а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

2.2 

Израда облоге разводног 
ормана РО-3 од 
водонепропусних двослојних 
гипс картонских плоча 
дебљине 12,5 мм на типској 
подконструкцији од челичних 
поцинкованих профила  типа 
"Кнауф" или одговарајући са 
две ревизије дим. 40џ40цм, 
постављене 50 цм изнад и 
испод разводног ормана. Све 
саставе два пута 
бандажирати, а углове 
заштитити угаоним Ал или 
челичним поцинкованим 
профилом са мрежицом. 
Обрачун по m² комплет 
завршене облоге, а ценом је 
обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

2,5 м²    

 

2.3 

Израда облога цеви од 
водонепропусних гипс 
картонских плоча дебљине 
12,5 мм постављених на 
типској подконструкцији од 
челичних поцинкованих 
профила, типа "Кнауф" или 
одговарајући. Све саставе 
два пута бандажирати, а 
углове заштитити угаоним Ал 
или челичним поцинкованим 
профилом са мрежицом. 
Обрачун по m². Ценом је 
обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

65 м²    

 

2.4 

Израда и монтажа спуштеног 
плафона типа "ХАНТЕР 
ДАГЛАС" или одговарајући у 
белој боји са испуном, а на 
типској подконструкцији од 
челичних поцинкованих 
профила, а све према 
захтеву произвођача. 

52 м²    
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Обрачун по m² комплет 
завршеног плафона, а ценом 
је обухваћен комплетан рад 
и материјал. 

2.5 

Израда и монтажа спуштеног 
касетираног плафона са 
упуштеним плочама растера 
60/60цм типа "АРМСТРОНГ" 
или одговарајући, на типској 
подконструкцији од лимених 
профила. Обрачун по m² 
комплет завршеног плафона, 
а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

50 м²    

 

2.6 

Израда хидроизолације 
зидова и подова од влаге 
двокомпонентним 
хидроизолационим цемент-
полимерним премазом СИКА 
ТОП Сеал 107 или 
одговарајући у два слоја и 
еластичном 
фидроизолационом траком 
или еквивалент. 
Хидроизолација се наноси 
преко подлоге која је 
очишћена, одмашћена и са 
које су уклоњени сви слабо 
везани делови претходног 
слоја (материјал).  
Обрачун по м² урађене 
хидроизолације у 
хоризонталној пројекцији. 

60 м²    

 

2.7 

ПЕ цеви Ø 25 мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.7.из табеле, конкурсне 
документације) 

15 м 

 

   

 
2.7.1

. 

ПЕ цеви Ø 20 мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.7.из табеле, конкурсне 
документације) 

12 м 

 

   

2.7.2 

ПЕ цеви Ø 15 мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.7.из табеле, конкурсне 
документације) 

45 м 

 

   

2.7.3 

ПЕ пропусни вентили Ø 25 
мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.7.из табеле, конкурсне 
документације) 

2 ком 

 

   

2.7.4 
 
ПЕ пропусни вентили Ø 20 
мм  

4 ком 
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(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.7.из табеле, конкурсне 
документације) 

2.7.5 

ПЕ пропусни вентили Ø 15 
мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.7.из табеле, конкурсне 
документације) 

6 ком 

 

   

2.7.6 

ЕК 15мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.7.из табеле, конкурсне 
документације) 

5 ком 

 

   

2.8 

ППР канализационе цеви Ø 
100мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.8.из табеле, конкурсне 
документације) 

21 м 

 

   

2.8.1 

ППР канализационе цеви Ø 
70мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.8.из табеле, конкурсне 
документације) 

32 м 

 

   

2.8.2 

ППР канализационе цеви Ø 
50мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.8.из табеле, конкурсне 
документације) 

12 м 

 

   

2.8.3 

ППР сливник Ø 70мм 
(све у складу са захтевима 
из техничке спецификације, 
тач. 2.8.из табеле, конкурсне 
документације) 

5 ком 

 

   

 
2. 
 

УКУПНО ЗА РАЗНЕ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

3. АЛУМИНАРСКИ РАДОВИ 

3.1 

Набавка и уградња прозора 
од алуминијумских профила 
елоксираних у тону већ 
уграђених алу профила. 
Прозори снабдевени са две 
шарке, бравом и осталим 
потребним оковом, као и 
могућност широког отварања 
и отварања на кип за 
проветравање. Оков према 
шемама отварања (само на 
кип), уградња према 
препорукама произвођача. 
Испуна од Ал сендвич 

4 ком 
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панела у боји профила. 
Отварање према шеми. 
Израда и детаљи у свему 
према технологији 
произвођача, уз предходну 
сагласност пројектанта.  
Димензија 100*95 цм 

3.2 

Набавка (израда), транспорт 
и уградња плота унутрашњи 
врата. Плот израдити од 
дуплошперованих плоча, 
финално обрађених у тону 
по избору инвеститора, у 
свему према шеми столарије 
и пропису за ову врсту 
радова. Врата снабдевена 
стандардним оковом, кваком, 
бравом, 3 кључа за 
закључавање и гуменим 
одбојником. Обрачун по ком 
по опису, шеми столарије и 
пропису и стандарду за 
овакву врсту радова.  
Димензија 101*205 цм тип I 

2 ком 

 

   

3.2.1 

Набавка и уградња 
унутрашњих врата од 
алуминијумских профила 
елоксираних у тону већ 
уграђених алу профила. 
Врата снабдевена са три 
шарке, са бравама за 
закључавање са једне 
стране и осталим потребним 
оковом, као и 
алуминијумском решетком за 
проветравање. Оков према 
шемама отварања, уградња 
према препорукама 
произвођача. Испуна од 
пескираног плексигласа у 
белој боји. Отварање према 
шеми. Израда и детаљи у 
свему према технологији 
произвођача, уз предходну 
сагласност пројектанта.  
Димензија 90/200+76 цм тип 
II 

2 ком 

 

   

3.2.2 

Набавка и уградња 
унутрашњих врата од 
алуминијумских профила 
елоксираних у тону већ 
уграђених алу профила. 
Врата снабдевена са три 
шарке, са бравама за 
закључавање са једне 
стране и осталим потребним 
оковом, као и 

7 ком 
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алуминијумском решетком за 
проветравање. Оков према 
шемама отварања, уградња 
према препорукама 
произвођача. Испуна од 
пескираног плексигласа у 
белој боји. Отварање према 
шеми. Израда и детаљи у 
свему према технологији 
произвођача, уз предходну 
сагласност пројектанта.  
Димензија 68/200+76 цм тип 
III 

3.2.3 

Набавка и уградња 
унутрашњих врата од 
алуминијумских профила 
елоксираних у тону већ 
уграђених алу профила. 
Врата снабдевена са три 
шарке, са бравама за 
закључавање са једне 
стране и осталим потребним 
оковом, као и 
алуминијумском решетком за 
проветравање. Оков према 
шемама отварања, уградња 
према препорукама 
произвођача. Испуна од 
пескираног плексигласа у 
белој боји. Отварање према 
шеми. Израда и детаљи у 
свему према технологији 
произвођача, уз предходну 
сагласност пројектанта.  
Димензија 68/200 цм тип IV 

5 ком 

 

   

3. 
 

УКУПНО ЗА АЛУМИНАРСКЕ РАДОВЕ 
 

  

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

4.1 

Набавка, транспорт и 
постављање подних 
неглазираних гранитних 
керамичких плочица у 
санитарном блоку I класе 
домаће производње, боје и 
величине по накнадном 
избору инвеститора, по 
систему фуга на фуга на 
слоју лепка. За дебљину 
фуга користити пластичне 
крстиће, а фуговање вршити 
фуг масом у боји по избору 
пројектанта.  Овом позицијом 
обухваћена је и припрема 
подлоге. Обрачун по м² 

53 м² 
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израђених керамичких 
плочица са фуговањем, а 
ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

4.2 

Набавка, транспорт и 
постављање зидних 
неглазираних гранитних 
керамичких плочица у 
санитарном блоку I класе 
домаће производње, боје и 
величине по накнадном 
избору инвеститора, по 
систему фуга на фуга на 
слоју лепка. За дебљину 
фуга користити пластичне 
крстиће, а фуговање вршити 
фуг масом у боји по избору 
пројектанта.  Овом позицијом 
обухваћена је и припрема 
подлоге. Обрачун по м² 
израђених керамичких 
плочица са фуговањем, а 
ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

210 м² 

 

   

4. УКУПНО ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ 
  

5. ПОДНО-ПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

5.1 

Набавка, транспорт и 
постављање једнослојног 
модуларног подигнутог пода, 
са одговарајућом 
подконструкцијом. Челични 
носачи и носећи профили 
заједно са дистанцерима 
чине подконструкцију. 
Дистанцери морају имати 
велику носивост и 
омогућавају опцег 
подешавања од 20 до 
200мм. Димензије плоча 
морају бити 600x600мм, 
дебљине 28 - 30мм, 
механичких карактеристика 
1500кг/м³, класе оптерећења 
3 према ЕN13213 или 
одговарајући, границе лома 
>8kN, са фактором 
сигурности 2. Обезбедити 
одговарајућу спој са лаким 
преградним зидом, 
разделнице испод врата и 
додатне дистанцере испод 
врата и око стубова. Овом 
позицијом обухваћена је 

25 м² 
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рампа димензија 100х105цм 
нагиба до 5%, као и сви 
припремни радови и 
потребни за квалитетно 
постављање пода. Обрачун 
по м2 уграђеног пода, а 
ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

5.2 

Набавка и постављање 
подне облоге ламинат, 
лепљен, дебљине 8мм, за 
средње тешка оптерећења, 
по избору пројектанта. 
Ламинатна подна облога 
поставља се као пливајући 
под. Ламинат мора да буде 
јак, трајан и високопресован, 
а носач плоча високе 
густине, ХДФ, ивице 
импрегниране. Подну облогу 
унети, распаковати и 
оставити 24 часа да се 
аклиматизује у атмосфери 
просторије. Лепак мора бити 
квалитетан и стабилан. 
Преко припремљене подлоге 
поставити стиродур д=3мм, 
филц и фолију. Поред 
зидова оставити 
дилатационе спојнице 
ширине 10мм. Лепак нанети 
равномерно на целу ширину 
фалца. Подну облогу 
пажљиво поставити и 
саставити, са потпуно 
затвореним спојницама. 
Обрисати лепак. Поред 
зидова поставити лајсне и на 
сваких 80цм лајсне 
причврстити за зид. 
Сучељавања геровати. 
Обрачун по м². 

25 м² 

 

   

5. УКУПНО ЗА ПОДНО-ПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ 
 

6. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

6.1 

Бојење унутрашњих зидова 
дисперзивном бојом два пута 
у боји и тону по избору 
пројектанта са претходним 
глетовањем и извођењем 
предрадњи. Боју бира 
пројектант на основу узорка. 
Обрачун по m² комплет 
завршеног зида, а ценом је 

230 м² 
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обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

6. 
 

УКУПНО ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ 
 

  

7. САНИТАРИЈА 
НАПОМЕНА: сви санитарни предмети су беле боје. 

7.1 

 
Набавка и монтажа комплет  
WС шоље са свом 
припадајућом опремом: 
- керамичка шкољка, 
- пластична даска 
- керамички бешумни 
водокотлић, 
- спојна, испирна цев са 
гуменим уметком, 
- савитљива, спојна цев за 
водокотлић, 
- активирање испирача с 
горње стране, 
- ПЕ одводни лук 90/90 мм, 
- потребан спојни и заптивни 
материјал.  
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 

5 ком 

 

   

7.2 

 
Набавка и монтажа комплет 
керамичког умиваоника са 
следећим елементима: 
- керамичка шкољка 
умиваоника 100x50                   
- одливни вентил са 
металним сифоном и 
розетом, 
- одливно ПЕ колено 50мм, 
- угаони кугласти вентили за 
топлу и хладну воду, 
- потребан спојни и заптивни 
материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано.                                     

5 ком 

 

   

7.3 

 
Набавка и монтажа комплет 
судопере са следећим 
елементима:- судопера од 
Инокса са ормарићем,- 
одливни вентил са металним 
сифоном и розетом,- 
одливно ПЕ колено 50мм,- 
угаони кугласти вентили за 
топлу и хладну воду,- 
потребан спојни и заптивни 
материјал.Мере узети на 

1 ком 
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лицу места у договору са 
инвеститором.Обрачун по 
комаду све монтирано, 
повезано и испитано.                                        

7.4 

 
Набавка и монтажа комплет 
керамичког писоара од 
санитарне керамике са 
сакривеним сифоном: 
- керамичка шкољка писоара, 
- одливни вентил са 
металним сифоном и 
розетом, 
- маски вентил, 
- потребан спојни и заптивни 
материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано.                                           

1 ком 

 

   

7.5 

 
Набавка, транспорт и 
монтажа једноручне уградне 
батерије за топлу и хладну 
воду с покретним изливом. 
Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
 

7 ком 

 

   

7.6 

Набавка и уградња огледала 
са светиљком. Огледала су 
са брушеним ивицама. 
Причвршћивање лепљењем 
или вијцима.  
Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
Oгледало величине 100x80 
цм 
 

5 ком 

 

   

7.6.1 

Набавка и уградња огледала 
са светиљком. Огледала су 
са брушеним ивицама. 
Причвршћивање лепљењем 
или вијцима.  
Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
Oгледало величине 80x200 
цм 

1 ком 
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7.7 

Набавка, транспорт и 
уградња пратеће 
галантерије. Ценом 
обухватити и потребан 
спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
Кутија за тоалетни папир 
(намењен јавним 
просторијама) 

 
 
 
 
 
 

5 ком 

 

   

7.7.1 

Набавка, транспорт и 
уградња пратеће 
галантерије. 
Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
Кутија за тоалетни папир 
(шири) - убруса (намењен 
јавним просторијама) 

6 ком 

 

   

7.7.2 

Набавка, транспорт и 
уградња пратеће 
галантерије. 
Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
Етажер 

5 ком 

 

   

7.7.3 

Набавка, транспорт и 
уградња пратеће 
галантерије. 
Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
WЦ-четка 

5 ком 

 

   

7.7.4 

Набавка, транспорт и 
уградња пратеће 
галантерије. 
Ценом обухватити и 
потребан спојни материјал. 
Обрачун по комаду све 
монтирано, повезано и 
испитано. 
Дозер за течни сапун 
(намењен јавним 
просторијама) 

5 ком 

 

   

7.8 

Набавка, транспорт и 
уградња малог проточног 
електричног бојлера ниске 
монтаже (бојлер, конзола за 
вешање и цеви за 
повезивање са стојећом 

6 ком 
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батеријом). Обрачун по 
комаду све монтирано, 
повезано и испитано. V=10 l 

7.9 

Набавка, транспорт и 
уградња електричног бојлера 
високе монтаже (бојлер, 
конзола за вешање и цеви за 
повезивање са стојећом 
батеријом). Обрачун по 
комаду све монтирано, 
повезано и испитано. V=50 l 

1 ком 

 

   

 
7. УКУПНО ЗА САНИТАРИЈУ 

  

8. ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

8.1 

Испорука и монтажа на 
предвиђено место разводног 
ормана РО-3 израђеног од 
два пута декапираног лима, 
за монтажу на зид степен 
заштите ИП 43, са вратима и 
бравицом димензија према 
уграђеној опреми, комплет 
браварски, фарбарски и 
електричарски завршен.  
У орман РО-3 се уграђује 
следећа главна опрема: 
 - заштитни прекидач DPX 
63,  In=63A “Legrand” или 
одговарајући сa напонским 
окидачем за даљинско 
искључење  - 1 kom. 
Диференцијална склопка 4P, 
63A, 500mA “Legrand”или 
одговарајући - 3 kom. 
сигнална светиљка Ø 22mm 
LED 230V - 12 kom. 
аутоматски осигурач Б 32A 
1p, 10kA, “Legrand” или 
одговарајући - 22 kom. 
аутоматски осигурач Б 16A 
1p, 10kA, “Legrand” или 
одговарајући - 6 kom. 
аутоматски осигурач Б 10A 
1p, 10kA, “Legrand” или 
одговарајући -  бакарне 
шине, потпорни изолатори, 
проводници за шемирање и 
остали ситан 
неспецифицирани 
материјал; 

1 комп 
лет 

 

   

8.2 

 
Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда инсталације 

9 комп 
лета 
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комплетног сијаличног места 
у сервер соби каблом N2XH-
J 3, 4 и 5 x 1,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво 
ХФ црево Ø16мм делом у 
зиду, делом на 
перфорираним  носачима 
каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом 
и разводним кутијама од 
ПВЦ и потребног прекидача 
модуларног програма. 
Просечна дужина сијаличног 
места износи 11м. 

8.3 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда инсталације 
комплетног сијаличног места 
"паник осветљења" каблом 
N2XH-J 3 x 1,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво 
ХФ црево Ø16мм делом у 
зиду, делом на 
перфорираним  носачима 
каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом 
и разводним кутијама од 
ПВЦ. Просечна дужина 
сијаличног места износи 7м. 

12 комл 
лета 

 

   

8.4 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда инсталације 
комплетног прикључка 
вентилатора у мокрим 
чворовима каблом N2XH-Ј 3 
x 1,5 mm² положеним у ПВЦ 
гибљиво ХФ црево Ø16мм 
делом у зиду, делом по 
конструкцији спуштеног 
плафона и комплет са 
инсталационим материјалом 
и разводним кутијама од 
ПВЦ и потребним 
прекидачем модуларног 
програма. Просечна дужина 
прикључног места износи 
12м. 

7 комп 
лета 

 

   

8.5 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда инсталације 
комплетног сијаличног места 
у мокрим чворовима, 
ходницима и оставама 
каблом N2XH-J 3, 4 и 5 x 1,5 
mm² положеним у ПВЦ 
гибљиво ХФ црево Ø16мм 
делом у зиду, делом по 

16  
комп 
лета 
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конструкцији спуштеног 
плафона и комплет са 
инсталационим материјалом 
и разводним кутијама од 
ПВЦ и потребним 
прекидачем модуларног 
програма. Просечна дужина 
сијаличног места износи 15м. 

8.6 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда комплетне 
инсталације за уградну 
монофазну "шухо" 
прикључницу каблом N2XH-J 
3 x 2,5 mm² положеним у 
ПВЦ гибљиво ХФ црево 
Ø16мм делом у зиду, делом 
на перфорираним  носачима 
каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом 
и разводним кутијама од 
ПВЦ и комплет “шухо" ПВЦ 
прикључницом 10/16A, 250V 
за монтажу у зид. Просечна 
дужина прикључног места 
износи 14м. 

16 комп 
лета 

 

   

8.7 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда комплетне 
инсталације за уградну са 
поклопцем монофазну 
"шухо" прикључницу каблом 
N2XH-J 3 x 2,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво 
ХФ црево Ø16мм делом у 
зиду, делом на 
перфорираним  носачима 
каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом 
и разводним кутијама од 
ПВЦ и комплет “шухо" ПВЦ 
прикључницом 10/16A, 250V 
за монтажу у зид. Просечна 
дужина прикључног места 
износи 14м. 

8 комп 
лета 

 

   

8.8 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда комплетне 
инсталације за прикључак 
РЕК ормана каблом N2XH-J 
3 x 2,5 mm² положеним у 
ПВЦ гибљиво ХФ црево 
Ø16мм делом у зиду, делом 
на перфорираним  носачима 
каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом. 
Просечна дужина 

6 комп 
лета 
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прикључног места износи 
16м. 

8.9 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда комплетне 
инсталације за прикључак 
ел. сушача руку каблом 
N2XH-J 3 x 2,5 mm² 
положеним у ПВЦ гибљиво 
ХФ црево Ø16мм делом у 
зиду, делом на 
перфорираним  носачима 
каблова (ПНК) и комплет са 
инсталационим материјалом. 
Просечна дужина 
прикључног места износи 
15м. 

 
 
 
 
 
 
 

5 комп 
лета 

 

   

8.10 

Набавка и испорука 
потребног материјала и 
израда комплетне 
инсталације за прикључак 
бојлера каблом N2XH-J 3 x 
2,5 mm² положеним у ПВЦ 
гибљиво ХФ црево Ø16мм 
делом у зиду, делом на 
перфорираним  носачима 
каблова (ПНК), комплет са 
инсталационим материјалом 
и комплет “шухо" ПВЦ 
прикључницом 10/16A, 250V 
и "КИП" прекидачем са 
индикацијом 16А, за монтажу 
у зид. Просечна дужина 
прикључног места износи 
18м. 

6 комп 
лета 

 

   

8.11 

Набавка и испорука  
перфорираних носача 
каблова (ПНК) комплет са 
свим потребним 
материјалом за скретање и 
рачвање кабловских траса, 
носећих елемената, спојница 
и поклопаца . Позиција 
обухвата сав потребни 
материјал за уградњу. 
Обрачун се врши по дужом 
метру уграђеног ПНК. 
Постављају се следећи ПНК 
носачи: 
ПНК 200 

40 м 

 

   

8.11.
1 

Набавка и испорука  
перфорираних носача 
каблова (ПНК) комплет са 
свим потребним 
материјалом за скретање и 
рачвање кабловских траса, 

20 м 
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носећих елемената, спојница 
и поклопаца . Позиција 
обухвата сав потребни 
материјал за уградњу. 
Обрачун се врши по дужом 
метру уграђеног ПНК. 
Постављају се следећи ПНК 
носачи: 
ПНК 100 

8.12 

Набавка, испорука и 
полагање кабла N2XH-J 
3x4mm², 1кВ, највећим 
делом у подигнутом поду 
(95%), мањим делом у 
гипсаном зиду (ПВЦ цевима) 
уз израду потребних веза (на 
прикључним местима), за 
потребу напајанја РЕК 
ормана. Позиција обухвата 
сав потребни материјал за 
уградњу. Просечна дужина 
прикључног места је 10м.  

12 комп 
лет 

 

   

8.13 

Набавка, испорука и 
полагање кабла N2XH-J 
5x10mm², 1кВ, највећим 
делом у ПНК носачу (95%), 
мањим делом у гипсаном 
зиду (ПВЦ цевима) уз израду 
потребних веза (на 
прикључним местима). 
Позиција обухвата сав 
потребни материјал за 
уградњу. Обрачун се врши 
по дужом метру уграђеног 
кабла.  

35 м 

 

   

8.14 

Набавка, испорука и 
постављање главне 
сабирнице за изједначење 
потенцијала, (ГСИП), од 
бакарне шине пресека 
60x10мм, са 12 отвора и 
поклопцем 

1 комп 
лет 

 

   

8.15 

Набавка, испорука 
материјала и повезивање на 
шину за изједначавање 
потецијала  металних маса и 
инсталација у објекту 
(водовод, канализација, 
централно грејање, 
машински канали, 
кабловских регала, кућишта 
(ормани) електричне опреме, 
инсталација и ормани слабе 
струје...) на главну 
сабирницу за изједначење 
потенцијала или ПЕ 
сабирницу најближег 

 
 
 
 
 

45 м 
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спратног разводног ормана. 
Кабл се полаже по 
кабловским трасама, а 
прикључење врши преко 
кабловских стопица и 
завртњева са зупчастом 
подлошком или на 
цевоводима преко 
одговарајућих металних 
шелни. Плаћа се по јединици 
мере кабла укључујући сав 
потребни спојни материјал. 
Повезивање се изводи 
проводником типа N2XH 
постављеним по зиду у ПВЦ 
или у ПНК носачима. 
N2XH 1x16mm² 

8.15.
1 

Набавка, испорука 
материјала и повезивање на 
шину за изједначавање 
потецијала  металних маса и 
инсталација у објекту 
(водовод, канализација, 
централно грејање, 
машински канали, 
кабловских регала, кућишта 
(ормани) електричне опреме, 
инсталација и ормани слабе 
струје...) на главну 
сабирницу за изједначење 
потенцијала или ПЕ 
сабирницу најближег 
спратног разводног ормана. 
Кабл се полаже по 
кабловским трасама, а 
прикључење врши преко 
кабловских стопица и 
завртњева са зупчастом 
подлошком или на 
цевоводима преко 
одговарајућих металних 
шелни. Плаћа се по јединици 
мере кабла укључујући сав 
потребни спојни материјал. 
Повезивање се изводи 
проводником типа N2XH 
постављеним по зиду у ПВЦ 
или у ПНК носачима. 
N2XH 1x6mm² 

50 м 

 

   

8.16 

Набавка, испорука и 
постављање помоћне 
сабирнице за изједначење 
потенцијала, (ПЦ-49), од 
бакарне шине пресека 
10x10мм, са 10 отвора и 
поклопцем 

3 комп 
лета 
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8.17 

Набавка, испорука 
материјала и повезивање на 
шину за изједначавање 
потецијала  металних маса и 
инсталација у мокрим 
чворовима (водовод, 
канализација, централно 
грејање, кабловских регала, 
...) на помоћну сабирницу за 
изједначење потенцијала 
ПС-49 или ПЕ сабирницу 
најближег спратног 
разводног ормана. Кабл се 
полаже по кабловским 
трасама, а прикључење 
врши преко кабловских 
стопица и завртњева са 
зупчастом подлошком или на 
цевоводима преко 
одговарајућих металних 
шелни. Плаћа се по јединици 
мере кабла укључујући сав 
потребни спојни материјал. 
Повезивање се изводи 
проводником типа N2XH 
постављеним по зиду у ПВЦ 
или у ПНК носачима. 
N2XH 1x6mm² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 м 

 

   

8.18 

Набавка, испорука и  
монтажа светиљке - флуо 4 х 
18W, уградна за спуштени 
плафон типа "Армстронг" 
или одговарајући, 
600x600mm, кућиште 
челично, пластифицирано и 
са Ал растером са 
електронском преспојном 
справом у заштити ИП 20 
 

25 ком 

 

   

8.19 

Набавка, испорука и  
монтажа светиљке - флуо 2 х 
18W, уградна за спуштени 
плафон типа Хантер-Даглас 
или одговарајући, кућиште 
челично, пластифицирано и 
са опал растером са 
електронском преспојном 
справом у заштити ИП 65 
 

18 ком 

 

   

8.20 

Набавка, испорука и  
монтажа аксијалног 
вентилатора, Ø100mm, за 
вентилацију мокрих чворова 
 

5 ком 
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8.21 
Набавка, испорука и уградња 
електричног сушача руку 5 ком 

 

   

8.22 

Набавка, испорука и уградња 
"ПАНИК" светиљки са 
аутономијом рада 3 часа са 
ЛЕД извором светла 

12 ком 

 

   

8 УКУПНО ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ 
  

9. СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

9.1 

Централа система раног 
упозоравања од настанка 
пожара следећих техничких 
карактеристика: три 
независне зоне детекције, 
детекција честица у распону 
од 0,0025 до 10 микрона, 
евиденција свих догађаја у 
меморији, графички приказ 
нивоа честица, нивоа аларма 
и осетљивости система у 
реалном времену и у 
последњих седам дана, 
самодијагностика система, 
надгледање промене 
притиска у протоку ваздуха у 
цевоводима, могућност 
умрежавања, 1 класични 
релеј и 4 програмабилна 
релеја са могућношћу 
програмирања: 
предалармног нивоа 
(могућност настанка 
пожара без видљивих 
количина дима), 
вентилациони ниво, 
алармни ниво и ниво 
гашења. 

1 комп 
лет 

 

   

9.2 

Напајање 230V AC, 0,5A 
излазни напон 25-29 V DC, 
два излазна оптерећења од 
по 3,15 А са резервном 
батеријом од 10Ah 

1 ком 

 

   

9.3 
TCP/IP интерфејс картица за 
повезивање 1 ком 

 

   

9.4 

Сирена за звучну дојаву 
пожара за унутрашњу 
монтажу, селекција тона, 
јачуна звука 101 dB/1m , 
црвене воје, 24 DC 

1 ком 

 

   

9.5 
Хибридни систем дојаве 
преко фиксне телефонске 
линије и преко ГСМ мреже 

1 ком 
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9.6 
Графички софтвер за приказ 
система раног упозоравања 1 ком 

 

   

9.7 

Опрема за прикупљање 
узорака ваздуха за 
тестирање са главом у 
облику диска 

3 ком 

 

   

9.8 Зонски филтери 3 ком  
   

9.9 
Крута цев за узорковање 
ваздуха пречника 25 мм, 
израђена од АБС пластике 

30 м 
 

   

9.10 
Спојни елемнт за цеви 
пречника 25 мм 10 ком 

 

   

9.11 
Колено за цеви пречника 25 
мм 10 ком 

 

   

9.12 
Поклопац за цеви пречника 
25 мм 2 ком 

 

   

9.13 
Обујмица за цеви пречника 
25 мм 30 ком 

 

   

9.14 
Флексибилни спојни елемент 
за цеви 2 ком 

 

   

9.15 
Монтажа централе са свим 
пратећим елементима 

1  
комп 
лет  

   

9.16 
Испорука и монтажа напојног 
кабла N2XH 3x2,5 mm2.. 15 м 

 

   

9.17 
Инсталатерско-монтажерски 
радови на монтажи цевовода 
за усисавање ваздуха. 

1  
комп 
лет  

   

9.18 

Програмирање система 
раног упозоравања. 
Подешавање 4 
програмабилна релеја: 
предалрмни ниво (рана фаза 
пожара без присуства дима), 
вентилациони ниво, алармни 
ниво и ниво гашења. 

1  
комп 
лет 

 

   

9.19 
Инсталација и подешавање 
софтвера за даљинско 
надгледање система. 

1  
комп 
лет  

   

9. УКУПНО ЗА СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
  

10. ОСТАЛИ РАДОВИ 

10.1 

Набавка и уградња 
пластичне вентилационе 
цеви Φ110 дужине до 3.5м. 
Цев се прикључује у већ 
постојећи систем 
вентилације. У цену 
урачунати сав потребан рад 
и материјал.  

1 ком 
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10.2 

Отварање отвора и рупа. 
Крпљење отвора и рупа 
након рада инсталација 
15x15 cm. 

21 ком 

 

   

10.3 

Испитивање изведених 
електричних инсталација, 
издавање одговарајућих 
извештаја. 

1 ком 

 

   

10.4 

Издавање сертификата и 
атеста опреме и уграђеног 
материјала, записник за 
примопредају радова и 
пројекат изведеног објекта. 

1 ком 

 

   

10.5 

Набавка (израда по мери на 
основу приложене скице), 
испорука и уградња ормана 
за санитарну опрему 

1 ком 

 

   

10.6 

Након завршених радова, 
обавити чишћење свих 
просторија, уклонити сав 
отпадни материјал и сл. 

48 м² 

 

   

10.7 

Након завршених радова, 
нацртати и формирати 
пројекат изведених радова и 
доставити у писаној и 
електронској форми (ЦД) 

1 ком 

 

   

10. 

 
УКУПНО ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ 

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. УКУПНО ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ 
  

2. УКУПНО ЗА РАЗНЕ ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ 
  

3. УКУПНО ЗА АЛУМИНАРСКЕ РАДОВЕ 
  

4. УКУПНО ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ 
  

5. УКУПНО ЗА ПОДНО-ПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ 
  

6. УКУПНО ЗА МОЛЕРСКЕ РАДОВЕ 
  

7. УКУПНО ЗА САНИТАРИЈУ 
  

8. УКУПНО ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ  
  

9. УКУПНО ЗА СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
  

10. УКУПНО ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ 
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I. УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а 
(Укупна цена из колоне 6 ) 

  

II. УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) 
(ред бр. I х 20%) 

 

III. УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом 
(ред. бр. I + ред.бр. II) 

 

 
 

 
 

    Место и датум                        Понуђач 
 
____________________                        М.П.                            ______________________ 

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                             Јавна набавка бр. ОДС-НИ-0097-15                                                

Страна 64 од 83 

 
 
Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене 

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави попуњен, потписан и оверен 
образац Структуре цене (Образац бр. 2), у складу са следећим објашњењима: 
 
- у колону бр. 4. уписује се јединична цена понуђеног добра исказана у динарима без ПДВ-
а 
- у колону бр. 5. уписује се јединична цена понуђеног добра  са ПДВ-ом 
- у колону бр. 6. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију понуђеног добра (6 = 
колона бр.3 х колона бр.4) 
- у колону бр. 7. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију понуђеног добра (7 = 
колона бр.3 х колона бр. 5) 
- у реду као нпр.: „ 7. УКУПНО ЗА САНИТАРИЈУ“ – бројчано уписати износ који 
представља збир износа свих позиција у том одељку, из колоне бр.6 - „Укупна цена без 
ПДВ-а“, као и збир износа свих позиција у том одељку, из колоне бр.7 - „Укупна цена са  
ПДВ-ом“,  (важи за све одељке од 1. 2. 3. ……до  10.). 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у редoвима 1. 2. 3. ……до 10. - бројчано уписати захтеване 
износe. 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у реду бр. I – уписује се укупно понуђена цена, која представља 
збир износа свих позиција, из редова од 1. 2. 3. ……до 10. позиције - без ПДВ-а (односно 
збир колоне бр. 6) 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у реду бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%) 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у реду бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред 
бр. I + ред бр. II) 
-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања 
обрасца структуре цене. 
-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом 
оверава и потписује образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ  БР. 3 

 
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: Наручилац радова)   

 и 

2. __________________________________________  из _____________, улица 
_____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични 
број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: 
Извођач радова) 
 
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) 
 

У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Извођач радова 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 радова одговара Наручиоцу радова 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  број 
..................... од ...................... .године, ради учешћа у поступку јавне набавке радова 
........................ ЈН бр. ....... између: ............................................................. (навести 
учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се 
сагласиле:................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за 
реализацију уговора) 

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу 
радова. 
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Споразум о заједничком извршењу јавне набавке Образац бр.8. је саставни део овог 
уговора. 

      
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Уговорне стране констатују: 

● да је Наручилац радова 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-0097-15 ради набавке радова – Адаптација 
просторија у ДЦ Ниш и реновирање старе сервер сале 

● да је Извођач радова на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на Порталу јавних набавки, и на интернет 
страници наручиоца дана 22.01.2016. године, доставио Понуду бр._________ од 
__.__.____. године.  
● да је Наручилац радова на основу Одлуке о додели уговора бр. ________ од 
__.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио Уговор о јавној 
набавци Извођачу радова.  
 
 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извођење радова: Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале – у складу са Понудом бр. ________, од дана 
_________, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом, односно 
Конкурсном документацијом за јавну набавку бр. ОДС-НИ-0097-15, која је саставни део 
овог уговора.   
 
 

   УГОВОРЕНА ЦЕНА  
Члан. 2. 

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

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.  

Понуђена цена укључује све зависне трошкове до места извођења радова: трошкови 
радне снаге, трошкови средстава рада, трошкови испоруке и уградње опреме, 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 Продавца бр. 
_________________________који се води код __________________________ банке у 
законском року од дана потписивања Записника о изведеним предметним радовима - 
без примедби, пријему фактуре (рачуна) и пријему оверене окончане ситуације. 
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Уз рачун, који доставља на адресу купца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, за Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 
46а 18000 Ниш и у коме обавезно наводи број уговора по коме су изведени радови и 
уграђена опрема, Извођач радова је обавезан да достави Записник о изведеним 
предметним радовима – без примедби и оверену окончану ситуацију, са читко 
написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца радова 
(лице које је именовано за надзорног органа), које је оверило окончану ситуацију. Само 
овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном. 
Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, купац 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. 

 
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Члан 4. 

Извођач радова се обавезује да изведе радове и угради опрему који су предмет овог 
Уговора у року од _______ радних дана од дана увођења у посао. 
Место извођења предмтних радова и уградња опреме је Диспечерски центар, ул. 
Светозара Марковића бр.29 а. Ниш. 
У случају да Извођач радова не изведе предметне радове и угради опрему у 
уговореном року, Наручилац радова има право на наплату уговорне казне и менице за 
добро извршење посла, као и право на раскид уговора. 

 
 
    КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

Извођач радова коме буде додељен уговор за предметну јавну набавку је обавезан да 
предмет уговора реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне 
документације (поглавље 3. Конкурсне документације), за предметну јавну набавку, 
важећим техничким прописима и прописаним стандардима.  

    Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова, као и за квалитет уграђене 
опреме. 
Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова и уграђене опреме, 
констатоваће се потписивањем Записника о изведеним предметним радовима – без 
примедби. 
Записник из претходног става потписују обе уговорне стране.  
Уколико дође до квалитативног и квантитативниог одступања у извођењу радова, као и 
у уградњи опреме, Наручилац има право да одбије пријем радова, с тим што је дужан 
да Извођачу одмах на то укаже, а Извођач радова се обавезује да утврђене недостатке 
отклони о свом трошку, а радове и уградњу опреме усагласи са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку и прихваћене понуде. 
Извођач радова је дужан да до краја уговореног рока за завршетак радова и уградњу 
опреме, отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне сматраће се да рок 
за завршетак радова није испоштован.  

 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 6. 

За изведене радове и уграђену опрему из члана 1. овог уговора Извођач радова даје 
гарантни рок од _______ месеца/и од дана потписивања Записника о изведеним 
предметним радовима - без примедби.  
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Извођач радова се обавезује да, у гарантном року, отклони све недостатке о свом 
трошку, као и да ће Наручиоцу радова надокнадити сву штету коју би услед 
квалитативних недостатака била проузрокована Наручиоцу радова . 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 7.  

Меница као гаранција за добро извршење посла  
 
Извођач радова се обавезује да, као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, преда Наручиоцу радова:  

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права 
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од 
стране овлашћеног  лица, 
- фотокопију потврде о регистрацији менице код пословне банке и оригиналом 
исте на увид, 
- менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Наручиоца радова 
да може наплатити меницу  на износ од 10% од  вредности понуде (без ПДВ-а) у 
року који је 20 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да 
евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење 
рока важења менице и меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима Извођача радова код те пословне банке оверену на дан 
издавања менице и меничног овлашћења, 
- оверену фотокопију ОП обрасца (оверени потписи), 
- оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице у Регистру меница с тим да у делу „Основ издавања/износ из 
основа/валута“ треба обавезно навести: учешће у јавној набавци бр. ОДС-НИ-
0097-15 „Електропривреде Србије“ и износ и валуту на који се меница издаје.  
 

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним 
писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог уговора, 
као и у случају раскида уговора. 
Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог уговора, a најкасније у року 
од 5 дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу радова бланко 
сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов 
наступања правног дејства уговора. 
По истеку важности уговора, уколико је Извођач радова  испунио све уговорне обавезе, 
Наручилац радова је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу као 
гаранцију за добро извршење посла. 
 

Члан 8. 

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

 
Извођач радова се обавезује да као средство финансијског обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року, преда Наручиоцу радова: 
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- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је 
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена 
службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 
- фотокопију потврде о регистрацији менице код пословне банке и оригиналом 
исте на увид, 
- менично писмо - овлашћење којим Извођач радова овлашћује Наручиоца радова 
да може наплатити меницу  на износ од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) 
у року који је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални 
продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима Извођача радова код те пословне банке оверену на дан 
издавања менице и меничног овлашћења, 
- оверену фотокопију ОП обрасца (оверени потписи),  
- оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице у Регистру меница с тим да у делу „Основ издавања/износ из 
основа/валута“ треба обавезно навести: учешће у јавној набавци бр. ОДС-НИ-
0097-15 „Електропривреде Србије“ и износ и валуту на који се меница издаје.  

 
Наручилац радова је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Извођач радова се обавезује да бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у 
гарантном року, достави у тренутку потписивања Записника о изведеним предметним  
радовима – без примедби или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, 
Наручилац радова има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 
 
 
По истеку гарантног рока, уколико је Извођач радова испунио све уговорне обавезе у 
погледу отклањања недостатака у гарантном року, Наручилац радова је у обавези да 
врати достављену бланко сопствену меницу као гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  

 
Члан 9. 

Уколико Извођач радова у уговореном року не испуни своју уговорну обавезу из члана 
1. овог Уговора, Наручилац радова има право да наплати уговорну казну и то 2% од 
вредности уговора за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% од 
вредности Уговора без ПДВ-а. 
У случају доцње Наручилац радова има право да захтева и испуњење уговорне обавезе 
и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре потписивања 
Записника о изведеним предметним радовима, саопшти Извођачу радова да задржава 
право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом 
Наручиоца радова, нити услед дејства више силе. 
Наплатом уговорне казне Наручилац радова не губи право на накнаду штете.   
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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 7. 
овог Уговора.  

 
 

ВАЖНОСТ УГОВОРА 
Члан 10. 

Овај уговор се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу законски 
заступници уговорних страна, а ступа на правну снагу када Извођач радова испуни 
одложни услов и у уговореном року достави средства финансијског обезбеђења која су 
предвиђена овим уговором. 
Трајање уговора је до испуњења уговорних обавеза. 
 
 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 11. 
 

Наручилац радова 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: непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се 
није могло знати приликом планирања набавке и у случају да приликом реализације 
уговора наступе објективне околности због којих је потребно извршити додатне или 
непредвиђене радове који су неопходни да би се реализовали предметни радови у 
целости. 

Члан 12. 

Наручилац радова 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. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора изврше у 
писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Уговор. 
 
 
ВИША СИЛА 

Члан 13. 
 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови 
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 
који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити 
спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, 
земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне 
одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
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РАСКИД УГОВОРА  

Члан 14. 

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 15. 

Наручилац радова (корисник уговора) у складу са својим интерним актима именује лице 
задужено за праћење реализације овог Уговора и комуникацију са задуженим лицима 
Извођача радова.                 

                                
             
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Извођач радова 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 Наручиоца радова 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 17. 

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 18. 

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 19. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка 
припадају свакој од уговорних страна.  

 

        ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА                                                  ЗА  ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

                      Директор    

      _______________________                                                ________________________ 
     
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде 
додељен уговор о јавној набавци.  
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Прилог о безбедности и здрављу на раду 

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

Тачка 1. 
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача, као 
и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођења 
радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: 
БЗР). 
 

Тачка 2. 
Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за 
пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и 
приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са 
Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици 
Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца. 

 
Тачка 3. 

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

Тачка 4. 
Извођач је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања 
услуга/извођења радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога. 
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Тачка 5. 

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

1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на 
раду; 
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек 
морају да буду испоштоване; 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају 
да буду испоштоване; 
5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама 
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 
6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено 
фотографисање; 
7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 
 

Тачка 6. 
Извођач је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих 
других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет 
Уговора. 

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

Тачка 7. 
Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ 
о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са 
важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена 
одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање 
услуга/извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима 
из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца. 
 

Тачка 8. 
Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, 
односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити 
коришћена за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, у складу са 
законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим 
стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца. 

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

 
Тачка 9. 

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

Тачка 10. 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав 
рад приликом извођења радова/пружања услуга које су предмет Уговора. 

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

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

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

 
Тачка 11. 

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, 
сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних. 

Уговорне стране су дужне да, у случају из стaвa 1. oве тачке, узимajући у oбзир прирoду 
пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe 
ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу 
jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa 
зa њихoвo oтклaњaњe. 

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се писмeним спoрaзумoм. 

Спoрaзумoм из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa 
кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe 
свих зaпoслeних. 

Тачка 12. 
Извођач је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области 
БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга који су предмет Уговора, 
а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 

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

 
                    За Наручиоца,                                                                  За Извођача, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                              Д И Р Е К Т О Р,   
 
    ___________________________                                   __________________________ 
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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 документације 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 – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале - ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15, Наручиоца Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, по Позиву за 
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца, дана 22.01.2016. године, 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. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака 
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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  за 
јавну набавку радова – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и реновирање старе сервер сале 
- ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15, 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 

 
 
 

У вези са позивом Јавног предузеће „Електропривреда Србије“ за подношење 
понуда за јавну набавку радова – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и реновирање старе 
сервер сале - ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15, овим неопозиво потврђујемо, да ћемо у тренутку 
закључења уговора или најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, 
доставити Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, без протеста, неопозиву и наплативу на први позив, 
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% 
од вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а, оверену фотокопију ОП обрасца (оверени 
потписи) и оверену фотокопију Картона депонованих потписа (код банке).  
 
 
 
 
 
 
 

 
           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 

 
 
 

У вези са позивом  Јавног предузеће „Електропривреда Србије“ за подношење понуда за 
јавну набавку радова – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и реновирање старе сервер сале 
- ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку потписивања 
Записника о изведеним предметним радовима - без примедби или најкасније 5 дана пре 
истека средства финансијског обезбеђења  за добро извршење посла, доставити 
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
отклањање недостатака у гарантном року, без протеста, неопозиву и наплативу на први 
позив, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 5% 
од вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а, оверену фотокопију ОП обрасца (оверени 
потписи) и оверену фотокопију Картона депонованих потписа (код банке).  
 
 
 
 
 
 
 

 
           Датум                   Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ  БР. 8. 

 
СПОРАЗУМ  

 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ 

НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке радова – Адаптација просторија у ДЦ Ниш и 
реновирање старе сервер сале - ЈН бр. ОДС-НИ-0097-15 . 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 
Број текућег рачуна:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

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

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

      Група понуђача,  
 
 
          1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                          
                _________________________ 

                                                                                                            (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
         2.  Други члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                            
                             _________________________ 

                                          (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                            
                          _________________________ 

                                (потпис одг. лица)  
 
 
 

         Датум  
   
________________                                                                                                                

 
 
 
 
Напомена: 
- Овај Споразум (Образац бр. 8.) подносити само у случају подношења заједничке понуде.  
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ОБРАЗАЦ БР. 9. 

 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова – Адаптација просторија у ДЦ Ниш  

и реновирање старе сервер сале – 

ЈН бр. ОДС-НИ-0097 
 
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 -а 
 
__________ динара 

ПДВ 
 
__________ динара 

 
Укупни  трошкови са ПДВ –о м 

 
__________ 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 
   


