
 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

Страна 1 од 110 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКЕ ОДС НИШ 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за подношење понуда у oтвореном поступку  

за јавну набавку радова бр.48-16 

 

 
АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ДДЦ И ПДЦ НИШ 

 

 

                                                                               К О М И С И Ј А 

                                                                      за спровођење ЈН 48-16 

                                                       формирана Решењем бр.12.01.246574/3-16 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниш, 21.07.2016. године 
 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 2 од 110 

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 12.01.246574/2-16 oд 23.06.2016. године 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.246574/3-16 oд 
23.06.2016. године, припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за подношење понуда у отвореном поступку  

за јавну набавку радова бр. 48/16 
 
 
 

Садржај конкурсне документације: 

               страна
                                

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Подаци о предмету набавке 4 

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

4 

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

31 

5. Критеријум за доделу уговора    36 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду  38 

7. Обрасци ( 1 - 8)    57 

8. Прилог 1 (Споразум учесника заједничке понуде)    96 

8. Модел уговора  97 

 

Укупан број страна документације: 110 
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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, (у 
даљем тексту „ЈП ЕПС“) спроводи отворени поступак јавне набавке на основу 
Споразума о централизацији јавних набавки у Електропривреди Србије бр. 
2712/3-15 од 18.06.2015. године, за потребе наручиоца Оператор 
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 
11000 Београд.  

 

 

 

Назив и адреса 
Наручиоца 

 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, 

Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд 

Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 

Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а 

 

Интернет страница 
Наручиоца 

www.epsdistribucija.rs 

Врста поступка    Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке Набавка радова: Адаптација просторија у згради 
ДДЦ и ПДЦ Ниш 

Опис сваке партије Jавна набавка није обликована по партијама 

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци 

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 

e-mail: milan.stankovic@jugoistok.rs 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.epsdistribucija.rs/
mailto:milan.stankovic@jugoistok.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

 

Опис предмета јавне набавке: Адаптација просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш. 
Назив из општег речника набавке: Адаптација зграда 
Ознака из општег речника набавке: 45262700 
 
Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији 
(поглавље 3. Конкурсне документације) 

 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова,техничка 
документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, гарантни 
рок, евентуалне додатне услуге и сл.) 

 

3.1. Врста, опис и количина радова 

Р.б
р. 

Назив редова Јед.мере Кoличина 

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1 Демонтажа ламинатног пода заједно са 
лајснама и свим подслојевима са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. 

 
 
 

m² 

 
 
 

140 

1.2 Скидање пода од итисона са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. 

 
 

m² 160 

1.3 Демонтажа подних плоча и подне металне 
потконструкције дуплог пода у сали ДЦ-а,  
изношење из објекта и одлагање на градску 
депонију удаљености до 10km. Демонтажу 
подне потконструкције радити по налогу 
одговорног лица Наручиоца. 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

100 

1.4 Обијање подова од керамичких плочица до 
цементне подлоге - кошуљице.  Шут прикупити, 
изнети и одложити на градску депонију 
удаљености до 10 km. m² 65 

1.5 Oбијање подова од терацо бетона у 
степенишном простору (газишту и подесту).  
Шут прикупити, изнети и одложити на градску 
депонију удаљености до 10 km. m² 30 

1.6 Рушење унутрашњих преградних зидова од 
гипс картон плоча са припадајућом 

 m² 80 
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потконструкцијом и свим облогама на зиду. 
Шут прикупити, изнети и одложити на градску 
депонију удаљености до 10 km.  
У цену улази и помоћна скела.. 

1.7 Рушење унутрашњег застакљеног преградног 
зида од дрвета са припадајућим вратима. Шут 
прикупити, изнети и одложити на градску 
депонију удаљености до 10 km.  
У цену улази и помоћна скела. m² 145 

1.8 Рушење армирано-бетонске конзоле димензије 
(VxŠxD) - 12x30x780cm.  Шут прикупити, изнети 
и одложити на градску депонију удаљености до 
10 km. m³ 0.35 

1.9 Демонтажа фасадних алуминијумских прозора 
димензије 110/200 цм. Ценом обухватити 
демонтажу комплетног прозорског окна, 
изношење из објекта и предаја Наручиоцу. Шут 
прикупити, изнети и одложити на градску 
депонију удаљености до 10 km. ком. 68 

1.10 Пажљива демонтажа унутрашњих Алу врата 
са штоком и надсветлом, изношење из објекта 
и одлагање на градску депонију удаљености 
до 10km: 
 
Димензија 160/280 
 
Димензија 150/280 

ком. 
 

ком. 

 
 
 

1 
 

1 

1.11 Демонтажа алуминијумске конструкције - 
застакљене фискне преграде са парапетом од 
"Клосал-a" са изношењем, одвозом и 
одлагањем на градску депонију удаљености до 
10 km. m² 30 

1.12 Демонтажа алуминијумске конструкције - пуна 
преграда од "Клосал-a" са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. m² 6 

1.13 Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених 
врата са штоком и надсветлом, изношење из 
објекта и предаја Наручиоцу или изношење из 
објекта и одлагање на градску депонију 
удаљености до 10km.  
У цену улази и помоћна скела. 
 
Димензија 80/280 
 
Димензија 100/205+80/430 (надсветло ) 
 
Димензија 160/280 

 
 
 
 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

4 
 

1 
 

1  
 

1.14 Демонтажа касетеног спуштеног плафона типа 
"Армстронг" са потконструкцијом и свим 
припадајућим елементима са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. m² 170 

1.15 Демонтажа спуштеног плафона типа "Hunter 
Daglas" са потконструкцијом и свим 
припадајућим елементима са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. m² 180 
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1.16 Демонтажа унутрашње и спољне јединице 
клима урађаја са свим припадајућим 
елементима, изношење из објекта и предаја 
Наручиоцу. ком. 10 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

2.1 Нaбaвкa, трaнспорт мaтеријaлa и изрaдa  
сувомонтaжног прегрaдног зидa . Прегрaдни 
зид са једноструком метaлном 
потконструкцијом од челичних поцинковaних 
CW и UW профилa 75 mm (осни рaзмaк ЦW 
профилa 62 цм). Укупнa дебљинa зидa 125 
mm, обострaно двоструко обложенa 
стaндaрдним РБ гипс-кaртонским плочaмa типa 
"Ригипс" или одговарајућим, плочaмa дебљине 
12,5mm. Изолaциони слој од минерaлне 
кaмене вуне  50 mm. Звучнa зaштитa мин 52 
dB. Обрaдa спојевa ГК плочa у квaлитету Q2. 
Нaпоменa: Због спречaвaњa преносa звукa 
испод ободних CW и UW профилa нaнети 
зaптивни кит. Испунa спојевa гипсaним 
испуњивaчем сa употребом пaпирне бaндaж 
трaке. 
 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. m² 180 

3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА 

3.1 Набавка, израда, транспорт и уградња 
унутрашњих двокрилних застакљених врата са 
фиксним надсветлом у конструкцији од 
алуминијумских профила са термопрекидом 
који чине полиамидне траке ширине 20mm, 
типа "NISSAL ALT 68 Sistem" или одговарајућег 
система. Завршна обрада површине 
алуминујумског профила извести поступком 
анодне оксидације - елоксажом, у боји 
алуминијума. Монтажа сувим поступком. 
Портал застакљен термопан пакетом са мат - 
"Satinato" стаклом 6+12+6mm. Врата 
снабдевена стандардним оковом за врата од 
елоксираног алуминијума, бравом са уређајем 
за закључавање, три шарке по крилу, 
стоперима за фиксирање једног крила у 
затвореном-отовреном положају. Ручица за 
отварање је је вертикална алу. цев. 
Предвидети лајсне за опшивање са унутрашње 
и спољне стране.  
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
Мере проверити на лицу места. 
 
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
Врата са надсветлом 160/280 
 
Врата са надсветлом 150/280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
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3.2 Набавка, израда, транспорт и уградња 
двокрилног прозора (једно крило фиксирано) у 
конструкцији од алуминијумских профила са 
термопрекидом који чине полиамидне траке 
ширине 20mm, типа "NISSAL ALT 68 Sistem" 
или одговарајућег система. Завршна обрада 
површине алуминујумског профила извести 
поступком анодне оксидације - елоксажом, у 
боји прозора који су демонтирани. Монтажа 
сувим поступком. Портал застакљен термопан 
пакетом 6+12+6mm (по таблицама 
произвођача стакла, зависно од димензије 
рама). Прозор снабдети потребним оковом за 
прозоре и ручицама за отварање. Прозоре 
снабдети спољном окапницом од челичног 
пластифицирираног лима у боји прозора. 
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
Мере проверити на лицу места. 
 
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
НАПОМЕНА: Боју за елосирање прозора 
одредити уз сагласност одговорног лица 
Наручиоца. 
 
Прозор 220/200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

3.3 Набавка, израда, транспорт и уградња система 
унутрашњих преграда у конструкцији од 
алуминијумских профила без термопрекида за 
израду позиција у оквиру унутрашњих зидова, 
типа "NISSAL IP 56 Sistem" или одговарајућег 
система. Завршна обрада површине 
алуминујумског профила извести поступком 
анодне оксидације - елоксажом, у боји 
алуминијума, врата су дуплошперована у боји 
по избору инвеститора . Монтажа сувим 
поступком. Портал застакљен термопан 
пакетом 6+12+6 mm. Врата снабдевена 
стандардним оковом за врата од елоксираног 
алуминијума, бравом са уређајем за 
закључавање. Предвидети лајсне за 
опшивање са унутрашње и спољне стране. 
  
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
Врата са надсветлом 100/205+75 и портал 
280/310 
 
Врата са надсветлом 100/205+80/425 
 
Врата са надсветлом 100/205+80/300 
 
Врата са надсветлом 100/205+80/276 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 
 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

4 
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Врата са надсветлом 100/205 ком. 2 

3.4 Набавка, израда, транспорт и уградња 
унутрашњих двокрилних застакљених врата са 
фиксним надсветлом у конструкцији од 
алуминијумских профила са термопрекидом 
који чине полиамидне траке ширине 20mm, 
типа "NISSAL ALT 68 Sistem" или одговарајућег 
система. Завршна обрада површине 
алуминујумског профила извести поступком 
електростатичког бојења, у белој боји. 
Монтажа сувим поступком.  Пуни делови 
(парапети) су од тврде изолационе плоче 
обострано обложене алуминијумским 
пластифицираним лимом у боји профила. 
Врата снабдевена стандардним оковом за 
врата од елоксираног алуминијума, бравом са 
уређајем за закључавање, три шарке по крилу, 
стоперима за фиксирање једног крила у 
затвореном-отвореном положају. Ручица за 
отварање је је вертикална алу. цев. 
Предвидети лајсне за опшивање са унутрашње 
и спољне стране.  
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
Мере проверити на лицу места. 
 
Врата 100/205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

4.1 Набавка, транспорт и постављање подних 
неглазираних, неклизајућих (рељефних) 
гранитних плочица  I класе, цене до 1800 дин 
са ПДВ-ом, по избору инвеститора у 
ходницима и припадајућа сокла h=10cm, 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.  
 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. m² 50 

5. ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ 

5.1 Израда пода од ливеног тераца. Структура 
тераца треба бити приближна терацу који je 
скинут. Подлогу за подложни слој (грунт) 
очистити и опрати, а затим нанети слој бетона 
минималне марке MB 15, дебљине d=3cm. 
Изведени подложни слој мора бити раван и 
довољно храпав, по потреби избраздан (ако се 
терацо не лије одмах). Мaсу, сa зрном aгрегaтa 
коцкaстог обликa и величине до 8 мм, 
измешaти усуво и додaти воду. Терaцо смесу, 
минимaлне дебљине 2 cm, излити преко 
подлоге, добро нaбити, увaљaти и глетовaти. 
Зaвршни слој терaцa зaштитити од гaжењa, m² 30 
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промaје, сунцa, по потреби квaсити водом, док 
не одлежи. Нaјрaније седaм дaнa по изливaњу 
под брусити грубим брусом, до појaве чисте 
површине aгрегaтa, и прaти чистом водом. 
Видљиве рупице, брaзде и слично испунити 
китом спрaвљеним од цементa и мермерног 
брaшнa. Нaкон три дaнa, по стврдњaвaњу китa, 
под глaчaти брусевимa рaзне финоће, док се 
не добије глaткa и рaвнa површинa уједнaченог 
сјaјa. Ако се појaве рупице или брaзде 
поновити цео поступaк. По зaвршетку 
нaјфинијег брушењa под опрaти двa путa 
водом сa додaтком детерџентa и осушити.  
Нaкон сушењa терaцо премaзaти лaненим 
уљем или  
рaствором воскa у бензину и углaчaти крпaмa. 
 

6. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

6.1 Набавка, транспорт, испорука и монтажа 
ламинат пода у просторијама. Предвиђа се 
ламинат систем "клик-клак" са што већим 
отпором на хабање тврдође W32 у дезену и 
текстури које одреди Наручилац а препоручују 
се светлији тонови. Ламинатна подна облога 
поставља се као пливајући под, односно 
поставља се на полиетиленску фолију 
d=0,2mm са преклопом од 20-30cm. Поред 
зидова оставити дилатационе спојнице ширине 
10 мм. Систем затварања је на суво. Подну 
облогу пажљиво поставити и саставити.  
Поред зидова поставити лајсне за ламинатни 
под и на сваких 80 цм лајсне причврстити за 
зид. Сучељавања геровати. 
 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

 
 
 
 

m² 
 

 
 
 

180 

6.2 Испорука и монтажа модуларног дуплог пода 
од стишњене иверице, плоча тип Lindner Ligna 

S 38AL x M +Vinil Solid Pur Fb.9221‐81 или 

одговарајућег, укупне висине пода 15cm.  
Системски дупли под се састоји од плоча 
стишњене иверице, димензије 600x600mm, 
дебљине 38mm, са ободним кант тракама од 
од PVC-а, и потконструкције коју чине челични 
галванизовани стубићи типа М2 висине 
110mm, који имају могућност регулације висине 

(92‐131‐mm).  Са доње стране плоча има 

аплицирану алуминијумску фолију, а са горње 
стране плоча има фабрички аплицирану 
облогу од антистатик PVC-a, типа Vinil Solid Pur 

Fb.9221‐81. Стубићи се лепе за постојећи под 

лепком на полиуретанској основи, уз 
претходно наношење стандардног 
једнокомпонентног противпрашног премаза. По 
ободу просторије, на месту споја дуплих плоча 
са ободним зидовима поставља се 
самолепљиви дихтунг – трака дебљине 5mm 
за апсорбовање хоризонталних сила на споју, 
као и због звучне изолације. Свака плоча 

m² 210 
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дуплог пода се у експоатацији може подизати 
ради интервенције у простору испод плоче и 
лакшег приступа инсталацијама. Носивост 1B 
(2kN), 2C (3kN).  
 
Поицијом обухватити израду отвора за продор 
инсталација и за уградњу подних 
прикључница, шелни за уземљење, степеника, 
ревизија, дилатација, профила за 
премошћавање. 
 
Ценом обухватити и монтажу ивичне PVC 
сокле за (за антистатик подове). 
 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

6.3 Набавка и испорука хватаљке за подизање 
плоча дуплог пода. 

 
ком. 2 

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

7.1 Нaбaвкa, трaнспорт мaтеријaлa изрaдa и 
монтaжa гипсaног спуштеног плaфонa 
димензијa 600x600x8mm, тип Casoprano 
Casostar или одговарајућег, плоче су сa 
рaвним ивицaмa, беле боје; клaсa реaкције нa 
пожaр А2 - s1, d0 (ЕN 13501-1); aпсорпцијa 
звукa αw = 0.10(L); умaњење звукa Dncw = 41 
dB (ЕN 20140-9); влaгоотпорност 90% RH; 
рефлексијa светлости 85%; Плоче се 
постaвљaју нa припaдaјућу видљиву метaлну 
потконструкцију ширине 24мм, беле боје. 
Висинa спуштaњa 98 - 151цм. Ценом 
обухвaтити и припaдaјући ивични L профил 
димензијa 19x24mm. 
 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

 
 
 

m² 

 
 
 

400 

8. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

8.1 Глетовање и бојење  унутрашњих зидова и 
зидова од гипсаних плоча полудисперзивним 
бојама у боји и тону по избору пројектанта. 
Површине обрусити, очистити и извршити 
неутрализовање. Прегледати и китовати мања 
оштећења и пукотине. Боја и тон по избору 
пројектанта.  
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

 
 

m² 

 
 

750 

8.2 Малтерисање унутрашњих зидова од опеке, 
гитер блокова и делом од бетона продужним 
малтером 1:2:6 у два слоја, са претходним 
прскањем ретким цементним малтером заједно 
са  вертикалним и хоризонталним 
транспортом.  
У цену улази и помоћна скела. m² 20 

9. НАМЕШТАЈ 

9.1 Израда и постављање диспечерског радног 
стола, према прилогу - цртеж диспечерског 
стола, комплет од универа d=18mm и d=36mm.  
Сто је подељен у три целине, а предвиђен је ком. 2 
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за два радна места. Радни сто је димензије 
525*80*75cm, делом је денивелисан са 
заштитном мрежицом за вентилацију рачунара 
525*30*65cm, клизним фијокама са крајњих 
страна стола 60*55*75cm. Предвидети отвора 
за каблове.  Ивице кантовати АБС кант траком. 
Диспечерски радни сто израдити по детаљима 
и пројекту. Поставити оков, шарке, бравице и 
остали ситан прибор према елаборату 
инвеститора. 

9.2 Израда и постављање радног стола од 
универа.  
Материјал: горња плоча, бочне стране, укрутна 
плоча - универ d=38mm. Ивице кантовати АБС 
кант траком. 
Радни сто израдити по детаљима и пројекту. 
Поставити оков, шарке, бравице и остали 
ситан прибор према елаборату инвеститора. 
 
Следећих димензија: 
 
180*80*75 
 
160*80*75 
 
140*80*75 
 
120*75*75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 
 

8 
 

6 

9.3 Израда и постављање конференцијског стола 
од универа.  
Материјал: горња плоча, бочне стране, укрутна 
плоча - универ d=38mm. Ивице кантовати АБС 
кант траком. 
Конференцијски сто израдити по детаљима и 
пројекту. Поставити оков, шарке, бравице и 
остали ситан прибор према елаборату 
инвеститора. 
 
Димензије: 240*120*75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

9.4 Израда и постављање покретне касете са три 
фиоке од универа.  
Материјал: горња плоча, бочне стране, укрутна 
плоча - универ d=18mm. Ивице кантовати АБС 
кант траком. 
Покретну касету израдити по детаљима и 
пројекту. Поставити оков, шарке, бравице и 
остали ситан прибор према елаборату 
инвеститора. 
 
Димензије: 45*56*53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 

 

9.5 Израда и постављање високог ормара - 
гардеробера.  
Материјал: фронтови, корпус - универ d=18mm. 
Ивице кантовати АБС кант траком. 
Унутрашњост - 2 полице, једна шипка за 
качење гардеробе. 
Високи ормар - гардеробер израдити по 
детаљима и пројекту. Поставити оков, шарке, 
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бравице и остали ситан прибор према 
елаборату инвеститора. 
 
Димензије: 90*45*205 

 
 

 
ком. 

 
 

 
19 

 

9.6 Израда и постављање високог ормара - 2/3 
стакло.  
Материјал: фронтови - комбинација универ 
d=18mm и пескарено стакло , корпус - универ 
d=18mm. Ивице кантовати АБС кант траком. 
Унутрашњост - 3 полице. 
Високи ормар - 2/3 стакло, израдити по 
детаљима и пројекту. Поставити оков, шарке, 
бравице и остали ситан прибор према 
елаборату инвеститора. 
 
Димензије: 90*45*205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 

9.7 Израда и постављање средњег ормара.  
Материјал: фронтови - комбинација универ 
d=18mm и пескаререно стакло , корпус - 
универ d=18mm. Ивице кантовати АБС кант 
траком. 
Средњи ормар израдити по детаљима и 
пројекту. Поставити оков, шарке, бравице и 
остали ситан прибор према елаборату 
инвеститора. 
 
Димензије: 90*45*70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 

9.8 Испорука  и монтажа радне столице типа 
"А85/R" или одговарајуће другог произвођача 
следећих карактеристика:  
Тaпaцирaно седиште и нaслон 
Up-down носaч нaслонa 
Подешaвaјући руконaслони 
Синхро мехaнизaм 
Лифтомaт 
Плaстичнa бaзa 
Плaстични точкићи 
Седиште:  ширина cca 50.5 cm 
Подесива висина од пода 94-108 cm 

ком. 14 

9.9 Испорука  и монтажа радне фотеље типа 
"A550 LUX" или одоговарајуће другог 
произвођача следећих карактеристика:  
Црна боја 
Еко кожа 
Осцилирaјући мехaнизaм 
Лифтомaт 
Алуминијумскa бaзa 
Хромирана база – гумени точкићи 
Хромирaни тaпaцирaни руконaслони 
Седиште:  ширина cca 53 cm 
Подесива висина од пода 103-113 cm 

ком. 20 

II ИЗРАДА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

1. КЛИМАТИЗАЦИЈА 

1.1 Набавка, испорука и уградња система 
климатизације, за уградњу у делу изнад 
спуштеног плафона, систем типа: "LG 

 
 
 

 
 
 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 13 од 110 

ARUN140LTE4" или одговарајућег система. 
Систем климатизације опремљен је спољном 
јединицом, унутрашњим касетним јединицама 
са контролером, Y рачвом, фреонском 
инсталацијом са изолацијом, инсталацијом за 
кондензат и комуникационима каблом.  
У цену урачунати конзолу за причвршћивање 
спољне јединица на зид, односно унутрашњих 
јединица на плафон као и потребни материјал 
за уградњу и спајање на цевну мрежу. 
 
Систем чини: 
 
1 ком. - Спољна јединица следећих 
карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 39.2/44.1 
- Потребна снага (kW): 9.60 
- Опсег рада хлађења/грејања (Min~Max °C ST) 
:  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- Тип компресора: Херметички затворен, 
спирални 
- Број компресора: 1 
- Расхладно средство:  R410A   
- Расхладно уље: FVC68D(PVE)  
- Измењивач топлоте: Lopatica sa šir. otvorima  
- Напајање (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 
 
4 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 5.6/6.3 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 256 x 570 
- Нето тежина (kg): 15.5 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
2 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 3.6/4.0 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
2 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.8/3.2 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
3 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.2/2.5 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комлет 
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- Нето тежина (kg): 13.1 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
10 ком. - Y рачве: 

1.2 Набавка, испорука и уградња система 
климатизације, за уградњу у делу изнад 
спуштеног плафона, систем типа: "LG 
ARUN80LTE4" или сл. Систем климатизације 
опремљен је спољном јединицом, унутрашњим 
касетним јединицама са контролером, Y 
рачвом, фреонском инсталацијом са 
изолацијом, инсталацијом за кондензат и 
комуникационима каблом.  
У цену урачунати конзолу за причвршћивање 
спољне јединица на зид, односно унутрашњих 
јединица на плафон као и потребни материјал 
за уградњу и спајање на цевну мрежу. 
Систем чини: 
 
1 ком. – спољна јединица следећих 
карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 22.4/25.2 
- Потребна снага (kW): 4.58 
- Опсег рада хлађења/грејања (Min~Max °C ST) 
:  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- Тип компресора: Херметички затворен, 
спирални 
- Број компресора: 1 
- Расхладно средство:  R410A   
- Расхладно уље: FVC68D(PVE)  
- Измењивач топлоте: Lopatica sa šir. otvorima  
- Напајање (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 
 
4 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 3.6/4.0 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz):1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700 
3 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.8/3.2 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
2 ком. Унутрашња јединица са контролером 
следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.2/2.5 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 13.1 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комлет 
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III ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. ДЕМОНТАЖНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

По завршеним радовима на ел. инсталацији извођач је дужан да изврши: 
- затварање свих отвора на местима пролаза инсталација кроз зидове и 
плафоне 
- извршити све потребне радове да би се зидови довели у стање за 
несметано глетовање 
- чишћење просторија од смећа и изношење ван објекта  

 

1.1 Обележавање струјних кругова, у спратним 
разводним таблама РТ-II и РТ-III. комплет 1 

1.2 Демонтажа основа НВ осигурача у ГРТ за 
ослобађање простора за смештај нове 
опреме, и предаја инвеститору.                                                      

комплет 1 

1.3 Демонтажа следеће опреме РТ-II (кућиште 
ормана, пертинакс, основе осигурача, 
калибрисани прстен, уметак и капа осигурача) 
са развезивањем и обележавањем крајева, и 
предаја инвеститору:                                                      
- 1 ком. гребенасти прекидач 100А                                          
- 57 ком. топљивих осигурача 25/10,6 А                                         

комплет 1 

1.4 Демонтажа следеће опреме РТ-III (кућиште 
ормана, пертинакс, основе осигурача, 
калибрисани прстен, уметак и капа осигурача) 
са развезивањем и обележавањем крајева, и 
предаја инвеститору:                                                      
- 1 ком. гребенасти прекидач 200А                                         
- 1 ком.  гребенасти прекидач 63А                                         
- 6 ком. високоучинских осигурача 
100/100,50А                                          
- 35 ком. топљивих осигурача 25/10,6А                                         

комплет 1 

1.5 Демонтажа каблова који припадају 
предметном простору и предаја инвеститору:                                          
- кабла 3x2,5mm²                                          
- кабла 3x1,5mm²                                         

  
 

m 
m 

  
 

300 
600 

1.6 Демонтажа следеће опреме са развезивањем 
и обележавањем крајева проводника, и комплет 1 

8 ком. - Y рачве: 

1.3 Фреонска инсталација ѕа изолацијом. 
m 160 

1.4 Инсталација за кондензат. 
m 130 

1.5 Комуникациони кабел. 
m 150 

1.6 Испорука и уградња клима уређаја сплит-
система са инвертером, за монтажу на зид, 
чије су основне карактеристике: 
Single уређај ( једна спољашња и једна 
унутрашња јединица) 
Капацитет cca 12 000 BTU/h 
Енергетски разред “А“ 
Расхладно средство R 410A, или сличан HFC – 
расхладни флуид 
Опсег рада: грејањe до cca-15оC, хлађење до 
cca +46 °C (сп. темп.)  ком. 1 

1.7 Пројекат изведеног стања система 
климатизације у 4 примерака.  комплет. 1 
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предаја инвеститору:                                             
- 10 ком. једнополних прекидача 
- 2 ком. серијских прекидача 
- 30 ком. монофазних утичница                                               
- 10 ком. трофазних утичница 
- 79 ком. комплет светиљки са изворима 
18,60,75 и 100W                                               

2. Разводни ормани 

 Испорука свог потребног материјала и рад на изради и монтажи 
ел.ормана за смештај електроопреме. 
Опрему на орманима и у орману означити натписним плочицама. На 
орману означити примењени систем заштите и ставити упозорење 
да се ради о опреми под напоном. 
У орману опрему уградити на носачима и означити је према ознакама 
датим у шемама деловања. У сваки орман поставити једнополну шему 
-изведено стање. 
Аутоматски осигурач за противпровалну/противпожарну централу 
обележити плавом а за паник расвету црвеном бојом                                  
Све проводнике у орману означити бројевима на оба кгаја. Кабловске 
крајеве у орману означити ознакама из пројекта. Боје проводника за 
шемирање у орманима ускладити са важећим прописима. Настављање 
проводника у орманима није дозвољено. 
Испоручилац ормана је дужан да пге израде ормана уради следеће: 
- провери да ли се у предвиђене ел. ормане може сместити ел. опрема 
према спецификацији. У случају измена мора тражити сагласност 
одговорног пројектанта и надзорног органа 
У случају разлика мора се обавестити надзорни орган и одговорни 
пројектант. 
- да проучи пројектну документацију и да евентуалне примедбе и 
запажања достави у писаном облику надзорном органу и одговорном 
пројектанту. 
- да изради радионичке цртеже за ел. ормане на које треба да прибави 
сагласност одговорног пројектанта и надзорног органа 
- да по изради ормана исте испита у фабрици и изда потребне 
атесте                       
После уградње ел. ормана на објекту извођач је дужан да изврши 
следеће : 
- испитивање и подешавање опреме на лицу места 
- отклони евентуалне недостатаке 
- пусти у исправан рад ел. ормане 
У цену ормана је урачунат сав неопходан рад на изради, испитивању, 
транспорту, монтажи, повезивању и пуштању у погон. Такође је 
урачунат и монтажни материјал и прибор (прикључне клеме са 
ознакама клема и клем лајсни, међуплочицама, крајњим плочицама, 
жица за шемирање са означеним свим крајевима, хилзне, перфориране 
каналице, кабловске уводнице одговарајућег пречника, ДИН шине за 
монтажу електричних елемената, бакарне шине са изолационим 
носачима и одговарајућим прикључним елементима за каблове, ознаке 
за све елементе према шемама, гравиране самолепиве ПВЦ натписне 
плоцице итд.) 
Сва наведена опрема треба да је наведеног типа и произвођача или 
другог произвођача истих или бољих карактеристика.                          
Пројектована опрема: ЛЕГРАНД или одговарајућа 

2.1 У постојећи  ГРТ уградити следећу опрему, и 
извршити сва неопходна повезивања ради 
израде напојних водова за новопројектоване 
ормане: 
1 ком. Трополни компактни заштитни 

комплет 1 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 17 од 110 

прекидач одговаерајући типу Легранд DPX 
250ЕR, In=250А, Icu=25кА, са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,64-1×In, 
Im=10×In, и напонским окидачем искључења 
230V~, модулом диференцијалне заштите 
уградња са десне стране, са свом потребном 
опремом за монтажу и прилагођење у 
постојећи разводни орман (шина, плоча итд.). 
Позиција подразумева и сав ситан монтажни 
материјал. 
 

2.2 Испорука, монтажа и повезивање главног разводног металног ормана 
ГРТ-А, префабрикованог, типски тестираног према IEC 60439-1 или 
одговарајући, Предвиђен је за уградњу у јавне и индустријске објекте и 
поседује особину ватроотпорности 750ºC/5с према IEC 60695-2-1 или 
одговарајући.  
Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал..  
У орман је потребно уградити следећу опрему: 

Разводни метални орман одговарајући типу 
Легранд XL³,  ИП 55, IK 08, са металним 
вратима, бравицом и потребним уводницима. 
Орман је надградни, боје РАЛ 7035, 
комплетно опремљен са префабрикованим 
сабирничким изолаторима, потребним 
носачима опреме и покривним маскама као и 
бакарним шинама  

ком 1 

Четворополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 250, 
In=250А, Icu=25кА, кат бр 420229 са 
електронском заштитном јединицом опсега 
подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIn, 
и напонским окидачем искључења 230V~ кат 
бр 421016, опремљен модулом 
диференцијалне заштите са ЛЦД екраном, 
подешавање осетљивости 0,03-0,3-1-3А, 
подешавање времена кашњења 0-0,3-1-3s  

ком. 1 

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 40А (РТ-II/А).  

ком. 1 

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 40А (РТ-III/А).  

ком. 1 

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 63А (РТ-С/А/У).  

ком. 1 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=10А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 404082 

ком. 3 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=16А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 404084 

ком. 6 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр В 404086 

ком. 6 
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3 ком. Сигналне сијалице  230V одговарајући 
типу Легранд ОСМОЗ, кат бр 24142, зелене 

ком. 3 

2.3 Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана РТ-II/М/А, 
префабрикованог, типски тестираног према IЕC 60439-1 или одговарјући, 
Предвиђен је за уградњу у јавне и индустријске објекте и поседује 
особину ватроотпорности 750ºC/5s према IЕC 60695-2-1 или 
одговарајући.  
Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал..  
У орман је потребно уградити следећу опрему: 

Разводни метални орман одговарајући типу 
Легранд XL³, ИП 43, са металним вратима, 
бравицом и потребним уводницима. Орман се 
састоји од два поља, боје РАЛ 7035, 
комплетно опремљен са префабрикованим 
сабирничким изолаторима, потребним 
носачима опреме и покривним маскама као и 
бакарним шинама.  

ком. 1 

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 160, In=25А, 
Icu=25кА, кат бр 420001 са термомагнетском 
заштитном јединицом опсега подешавања 
заштите Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, напонским 
окидачем искључења 230V~ кат бр 421016 , и  
контактима за сигнализацију стања или 
окидања кат бр 421011 (РТ-II/A) 

ком. 1 

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 160, 
In=100А, Icu=25кА, кат бр 420005 са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, напонским окидачем искључења 
230V~ кат бр 421016, и  контактима за 
сигнализацију стања или окидања кат бр 
421011 (РТ-II/M) 

ком. 1 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=10А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 404082 

ком. 7 

33 ком. Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=16А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 404084 

ком. 33 

3 ком. Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=20А, 1p, Icu=10кА, кат бр С 404172 

ком. 3 

3 ком. Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр В 404086 

ком. 3 

2 ком. Гљивасти тастер  NC+NО, одговарајући 
типу Легранд ОСМОЗ 

ком. 2 

6 ком. Сигналне сијалице  230V одговарајући 
типу Легранд ОСМОЗ  

ком. 6 

2.4 Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана РТ-
III/М/А/У, префабрикованог, типски тестираног према IЕC 60439-1 или 
одговарајући, Предвиђен је за уградњу у јавне и индустријске објекте и 
поседује особину ватроотпорности 750ºC/5s према IЕC 60695-2-1 или 
одговарајући.  
Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.  
У орман је потребно уградити следећу опрему: 
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Разводни метални орман РТ-III/М/А/У, 
одговарајући типу Легранд XL³,  ИП 43, са 
металним вратима, бравицом и потребним 
уводницима. Орман се састоји од два поља, 
боје РАЛ 7035, комплетно опремљен са 
префабрикованим сабирничким изолаторима, 
потребним носачима опреме и покривним 
маскама као и бакарним шинама.  

ком. 1 

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 160, In=25А, 
Icu=25кА, кат бр 420001 са термомагнетском 
заштитном јединицом опсега подешавања 
заштите Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, напонским 
окидачем искључења 230V~ кат бр 421016 , и  
контактима за сигнализацију стања или 
окидања кат бр 421011 (РТ-III/A и РТ-III/У) 

ком. 2 

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 250, 
In=250А, Icu=25кА, кат бр 420209 са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, Im=5-
-10xIn, напонским окидачем искључења 
230V~ кат бр 421016 , и  контактима за 
сигнализацију стања или окидања кат бр 
421011 (РТ-III/M) 

ком. 1 

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 100А (РТ-КК) 

ком. 1 

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући  типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 50А 

ком. 1 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=10А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 404082 

ком. 5 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=16А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 404084 

ком. 35 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр С 404173 

ком. 3 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр В 404086 

ком. 3 

Гљивасти тастер  NC+NО, одговарајући типу 
Легранд ОСМОЗ 

ком. 2 

Сигналне сијалице  230V одговарајући типу 
Легранд ОСМОЗ  

ком. 6 

2.5 У постојећи РТ-С/А/У уградити следећу опрему, и извршити сва 
неопходна превезивања ради прерасподеле извода: 

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући. типу Легранд DPX3 160, In=25А, 
Icu=25кА, кат бр 420001 са термомагнетском 
заштитном јединицом опсега подешавања 
заштите Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, напонским 
окидачем искључења 230V~ кат бр 421016 , и  
контактима за сигнализацију стања или 

ком. 2 
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окидања кат бр 421011 (РТ-С/У) 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу Легранд 
TX3, In=32А, 1p, Icu=10кА 

ком. 3 

Гребенасти прекидач 40А, 4p,1-0-2, монтажа 
на врата ком. 1 

3. НАПОЈНИ ВОДОВИ, КАБЛОВИ, НОСАЧИ КАБЛОВА И ЦЕВИ 

3.1 Носачи каблова (са свим потребним материјалом за монтажу, вешање, 
настављање, скретање итд.) (монтажа на плафон или назидна са 
поклопцем). Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал. 

ПНК 100 m 21 

ПНК 200 m 21 

ПНК 300 m 30 

3.2 Каблови типа NYY-J (Позиција подразумева и сав ситан монтажни 
материјал.) 

3x185+1x95mm² m 30 

1x95mm² m 30 

1x16mm² m 100 

5x6mm² m 30 

5x4mm² m 30 

3.3 Каблови типа NYM (Позиција подразумева и сав ситан монтажни 
материјал.) 

5x2,5mm² m 50 

3x2,5mm² m 500 

3x1,5mm² m 896 

3.4 Каблови типа N2XH (Позиција подразумева и сав ситан монтажни 
материјал.) 

5x6mm² m 70 

5x4mm² m 15 

3x2,5mm² m 500 

3x1,5mm² m 100 

3.5 Каблови типа Ј-Y(St)Y (Позиција подразумева и сав ситан монтажни 
материјал.) 
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4x2x0,8mm² m 160 

3.6 Каблови сл. типу Facab Dataline 1000 (Позиција подразумева и сав ситан 
монтажни материјал.) 

4x2x0,5mm m 2000 

3.7 Круте цеви са спојницама и сл. за инсталацију у поду (Позиција 
подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

Ø16mm m 20 

3.8 halogen free цев (Позиција подразумева и сав ситан монтажни 
материјал.) 

Ø16mm m 200 

3.9 ПВЦ (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

Ø110mm m 30 

4. Инсталација осветљења 

 Обележавање, постављање светиљке према типу и опису - комплет 
(обухваћена уградња и повезивање свих припадајућих делова 
светиљке), повезивање светиљке и пуштање у рад.                                        

4.1 Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдне 

модулaрне светиљке сa aлуминијумским 

рaстером 4x18W Т26 флуо цевимa и 

електромaгнетном пригусницом. Димензије 

620x595x80mm, мaсa 4kg. Светиљкa се 

испоручује сa извором светлa ФЛУО ЦЕВ Т8 L 

18W/840 25X1 SMARTLUX PRO OSRAM или 

одговарајућом. 

ком 34 

4.2 Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдног 

downlighter-a сa зaштитиним стaклом IP40 И 

извором светлa DULUX D/Е 2x26W или 

одговарајућом. Димензије 230x230x86mm. 

Сличнa типу DOWNLIGHTER SQ 2X26W HF 

(4008321385857) произвођaчa OSRAM или 

одговарајућег. Светиљкa се испоручује сa 

извором светлa и потребном опремом зa рaд.  

ком 17 

4.3 Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдне 

плaфонске светиљке сa LED извором светлa 

за ARMSTRONG плафоне, укупне улaзне 

снaге светиљке 41W (Lambda=0.95), 

темперaтуре боје 4000K, 4100lm, 50000h 

рaдних сaти до редукције светлосног флуксa 

нa 70% нaзнaченог, ефикaсности 94lm/W, сa 

опaлним aкрилним дифузором (UV-stab.), 

изрaђенa од челикa сa белом зaвршницом 

РАЛ 9016, светиљкa ожиченa сa хaлоген-

фрее кaбловимa, степенa зaштите сa горње 

стрaне IP20 a сa доње (видљиве) стрaне IP40, 

димензијa 597x597x12mm, мaсе 5,6kg, 

ком 18 
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одговарајућа типу  OMEGA PRO 4100 EHF 

Q597 LED840 (96627677) произвођaчa Thorn 

(Великa Бритaнијa) или одговарајућег. 

Светиљкa се испоручује сa извором светлa и 

потребном опремом зa рaд.  

4.4 Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдне 

плaфонске светиљке сa LED извором светлa 

за ARMSTRONG плафоне, укупне улaзне 

снaге светиљке 35W (Lambda=0.95), 

темперaтуре боје 4000K, 3245lm, 50000h 

рaдних сaти до редукције светлосног флуксa 

нa 70% нaзнaченог, ефикaсности 94lm/W, сa 

опaлним aкрилним дифузором (UV-stab.), 

изрaђенa од челикa сa белом зaвршницом 

РАЛ 9016, светиљкa ожиченa сa хaлоген-

фрее кaбловимa, степенa зaштите сa горње 

стрaне IP20 a сa доње (видљиве) стрaне IP40, 

димензијa 597x597x12mm, мaсе 5,6kg, 

одговарајућа типу BETA LED 3245 HF L840 

597 (96628021) произвођaчa Thorn (Великa 

Бритaнијa) или одговарајућег. Светиљкa се 

испоручује сa извором светлa и потребном 

опремом зa рaд. 

ком 29 

4.5 Нaбaвкa, испорукa и уградња нaдгрaдне 

aнтипaник светиљке сa LED извором светлa, 

6500K, светлосног флуксa 94lm, укупне 

улaзне снaге светиљке 3W, сa могућношћу 

одaбирa између двa режимa рaдa 

("maintained/non-maintained"), aутономије 3h, 

тело светиљке и дифузор изрaђени од 

поликaрбонaтa, степенa зaштите IP65, IK03, 

клaсa електричне изолaције II, могућег 

"пролaзног" ожичењa, димензијa 

210x115x70mm, мaсе 0.5kg, Сaмолепљиви 

ISO знaци зa ознaчaвaње смерa евaкуaције 

испоручују се у сету, одговарајућа типу 

Voyager Compact LED (96242092) 

произвођaчa Thorn (Великa Бритaнијa) или 
одговарајућег. Светиљкa се испоручује сa 

извором светлa и потребном опремом зa рaд. 

ком 16 

5. ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ 

5.1 Испорука  и   постављање  адаптивног  дводелног парапетног канала, са 
једном преградом сл. типу (ДЛП 50 x 150) - Легранд  

ДЛП Бaзa пaрaпeтa, димeнзиja 50x150 mm, 
бeлe бoje, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
10432 

ком 25 

ДЛП пoклoпaц зa пaрaпeт, ширинa пoклoпцa 
65 mm, бeлe бoje, одговарајућа типу Лeгрaнд, 
кaт бр 10521 

ком 50 
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Нoсeћa прeгрaдa зa ДЛП пaрaпeт, бeлe бoje, 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 10472 

ком 25 

ДЛП рaздeлнa прeгрaдa зa пaрaпeт, Х50 mm, 
бeлe бoje, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
10582 

ком 25 

ДЛП спојник самолепљиви, одговарајућа типу 
Лeгрaнд, кaт бр 10692 

ком 15 

ДЛП спојник поклопца СИР 65, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 10801 

ком 30 

ДЛП Крajњa кaпa, зa пaрaпeт димeнзиja 
50x150 mm, одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт 
бр 10703 

ком 32 

Нoсaч мeхaнизaмa зa ДЛП пaрaпeт зa 
пoклoпaц ширинe 65 mm, зa мeхaнизмe 
вeличинe 6 мoдулa сeриje Moзаик, бeлe бoje 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 10956 

ком 36 

Нoсaч мeхaнизaмa зa ДЛП пaрaпeт, зa 
пoклoпaц ширинe 65 mm, зa мeхaнизмe 
вeличинe 4 мoдулa сeриje Moзаик, бeлe бoje 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 10954 

ком 18 

Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки стaндaрд, 
2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг дoдирa, 
кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик, 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 

ком 54 

Eнeргeтскa утичницa 16A, нaмeнскa, нeмaчки 
стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд случajнoг 
дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, црвeнa, 
Moзаик, одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 
77214 

ком 54 

Умeтaк зa дeблoкaду нaмeнскa утичницe ком 25 

Пoстaвљa сe нa утикaч,  одговарајућа типу 
Лeгрaнд, кaт бр 50299 

ком 72 

5.2 Испорука и монтажа  подне кутије фиксне 

висине 65mm за 16 модула, одговарајућа типу 

Легранд намењене уградњи у дупли под, са 

чишћењем монтажне подне кутије, обрадом 

крајева проводника и спајањем утичница.  

1 ком. Пoднa кутиja висинe 65 mm зa 

мeхaнизмe вeличинe дo 16 мoдулa 

- зa угрaдњу у дупли пoд или бeтoн 

- упуштeн пoклoпaц - Инox 

- бoja сивa РAЛ 7031 

- oмoгућeнo рaздвajaњe кaблoвa 

- лaкo oтвaрaњe пoклoпцa сa зaкoчeнoм 

пoзициjoм у oтвoрeнoм пoлoжajу 

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 89625 

2 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки 

комплета 
 
 
 
 

6 
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стaндaрд, 2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг 

дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик,  

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 

2 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, зeлeнe бoje, 

нeмaчки стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд 

случajнoг дoдирa, aутoмaтскa кoнeкциja,  

Moзаик, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 

77216 

5.3 Испорука и монтажа  беле енергетске 

утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 

мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm, 

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80141 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

1 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки 

стaндaрд, 2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг 

дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

комплета 14 

5.4 Испорука и монтажа  беле енергетске 

утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (гипс) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 

вeличинe 2мoдулa, дубинe 40mm,  

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80041 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

1 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки 

стaндaрд, 2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг 

дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje,  одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

комплета 10 

5.5 Испорука и монтажа  црвене енергетске 

утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 

комлета 
 

2 
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мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm,  

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80141 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

1 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нaмeнскa, 

нeмaчки стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд 

случajнoг дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, 

црвeнa, Moзаик, одговарајућа типу Лeгрaнд, 

кaт бр 77214 

1 ком. Умeтaк зa дeблoкaду нaмeнскa 

утичницe 

1 ком. Пoстaвљa сe нa утикaч, одговарајућа  

типу Лeгрaнд, кaт бр 50299 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

5.6 Испорука и монтажа  зелене енергетске 

утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 

1 ком. Дoзнa зa мaлтeр, зa мeхaнизмe 

вeличинe 6/8 мoдулa, зa итaлиjaнски 

стaндaрд, дубинe 50mm, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 89250 

1 ком. Нoсaч мeхaнизaмa зa мoдулaрнe 

мeхaнизмe вeличинe 6 мoдулa, одговарајућа  

типу Лeгрaнд, кaт бр 80216 

3 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, зeлeнe бoje, 

нeмaчки стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд 

случajнoг дoдирa, aутoмaтскa кoнeкциja,  

Moзаик, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 

77216 

1 ком. Oквир зa мoдулaрнe мeхaнизмe, 

вeличинe 6 мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, 

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 78816 

комплета 18 

5.7 Испорука и монтажа два једнополна 

прекидача  10А, 1 модул , сл. типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 

мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm, 

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80141 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

комплета 1 
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2 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 1 

мoдул, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 77000 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

5.8 Испорука и монтажа  два једнополна 

прекидача  10А, 1 модул, одговарајућа типу 

Мозаик-Легранд намењеног уградњи у зид 

(гипс) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 

вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm,  

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80041 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

2 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 1 

мoдул, бeлe бoje, Moзаик,  одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 77000 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа  типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

комплета 3 

5.9 Испорука и монтажа  једнополног прекидача  

10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 

мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm, 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80141 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

1 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 2 

мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 77010 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

комплета 3 

5.10 Испорука и монтажа  једнополног прекидача  

10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (гипс) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 

вeличинe 2мoдулa, дубинe 40mm,  

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80041 

комплета 3 
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1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

1 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 2 

мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 77010 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

5.11 Испорука и монтажа наизменичног прекидача  

10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 

мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm,  

одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80141 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

1 ком. Нaизмeнични прeкидaч 10A, 250V~, 2 

мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа  типу 

Лeгрaнд, кaт бр 77011 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

комплета 4 

5.12 Испорука и монтажа наизменичног прекидача  

10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-

Легранд намењеног уградњи у зид (гипс) 

1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 

вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm, сл типу 

Лeгрaнд, кaт бр 80041 

1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 

1 ком. Нaизмeнични прeкидaч 10A, 250V~, 2 

мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 77011 

1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, вeличинe 

2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа типу 

Лeгрaнд, кaт бр 78802 

комплета 2 

5.13 Испорука и монтажа у зид трофазне моноблок 

прикључнице са заштитним контактом и 

поклопцем 16А, 400В, ИП 44; позиција 

обухвата припадајућу инсталациону кутију, 

оквир за два модула и инсталациони прибор. 

ком. 10 
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6. Инсталација изједначење потенцијала 

6.1 Испорука материјала и повезивања свих 
металних маса проводником P 6 и PP00-Y 
1x16 mm² жуто-зелене боје до заштитне 
сабирнице у разводној табли. Проводник 
водити у посебној цеви Ø13,5mm до 
припадајуће РТ. Проводник повезати на цеви 
преко завртња са зупчастим подметачима као 
и одговарајуће обујмице за цеви.  
Спојеве извести строго галвански преко 
прописних обујмица. 

m 100 

7. Систем дојаве пожара 

7.1 Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe 
aдрeсибилнe цeнтрaлe зa дojaву пoжaрa 
одговарајућа типу KENTEC Syncro (UK) - 2 
aдрeснe линиje (пeтљe), 16 зoнa ЛEД 
индикaциja, 3 прoгрaмaбилнa рeлea,5 
прoгрaмaбилних улaзa, ЛЦД дисплej, 
мeмoриja 1000 дeшaвaњa,дo 127 aдрeсних 
eлeмeнaтa пo пeтљи, сoфтвeр на српскoм 
jeзику. Рeзeрвнo бaтeриjскo нaпajaњe 
одговарајуће типу VRLA Ultralcell 2x12V/7.2Ah. 
Бaтeриje у склaду сa - СРПС EН 60896-
21:2010 СРПС EН 60896-22:2010, СРПС 
Н.С6.061:1989. или одговарјући. Цeнтрaлa 
aтeстирaнa прeмa СРПС EН 54-2:2008 или 
одговарајући.  

ком 1 

7.2 Испoрукa и мoнтaжa aутoмaтскoг  aнaлoгнo–
aдрeсибилнoг oптичкoг дeтeктoрa димa 
одговарајућа типу ALN-EN, сa пoднoжjeм типa 
YBN-R/3, сa мoгућнoшћу индивидуaлнoг 
пoдeшaвaњe прaгa oсeтљивoсти %/m, 
aутoкoмпeнзaциjoм зaпрљeнoсти, "flat 
response" тeхнoлoгиjoм, aтeстирaн СРПС EН 
54-7:2008  или одговарајући (прoизвoђaч 
Hochiki Jaпaн) или одговаљрајућег. 

ком. 35 

7.3 Испoрукa и мoнтaжa паралелног светлосног 
сигнализатора, 24V који се повезује на 
јављаче који се постављају у спуштеном 
плафону. 

ком. 8 

7.4 Испoрукa и мoнтaжa улазног модула са 2 

дигитална улаза, одговарајућег типу CHQ-DIM 

(SCI), комплет са металном кутијом 11" за 

праћење статуса централе дојаве пожара у 

сервер сали. 

ком. 1 

7.5 Испoрукa и мoнтaжa извршног модула, 
одговарајућег  типу CHQ-MRC/SCI, 1xDO 

230V, 6A, , 1DI, комплет са металном кутијом 

11" за извршну функцију искључења 

разводних ормана. 

ком. 1 

7.6 Испoрукa и мoнтaжa извршног модула,  

одговарајућег типу CHQ-DRC/SCI, 2xDO 24V, 

6A, 1DI, комплет са металном кутијом 11" за 

ком. 1 
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извршну функцију искључења разводних 

ормана. 

7.7 Испoрукa и мoнтaжa aдрeсибилнoг ручнoг 

jaвљaчa пoжaрa, одговарајућег типу HCP-

E/SCI, сa кућиштeм зa нaзидну мoнтaжу и сa 

изoлaтoрoм крaткoг спoja, aтeстирaн СРПС 

EН 54-11:2008, СРПС EН 54-17:20 или 

одговарајући (прoизвoђaч Hochiki Jaпaн) или 

одговарајућег 

ком. 3 

7.8 Испoрукa и мoнтaжa кoнвeнциoнaлнe 

eлeктрoнскe сирeнe одговарајуће типу 

BANSHEE 24V, 112dB/1m. (прoизвoђaч Hochiki 

Jaпaн) или одговарајућег.  СРПС EН 54-

2:2008, СРПС EН 54-14 или одговарајући. 

ком. 5 

7.9 Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa JH-St-H 
2x2x0,8mm  зa пoвeзивaњe jaвљaчa сa 
цeнтрaлoм зa дojaву пoжaрa нa пeтљи. Кaбли 
сe пoлaжe у зиду крoз рeбрaстe бeзхaлoгeнe 
цeви, или нa плaфoну и зиду крoз крутe 
бeзхaлoгeнe цeви.  

m 600 

7.10 Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa JH-St-H 
FE180 E30 2x2x0,8mm зa пoвeзивaњe 
aлaрмних сирeнa сa цeнтрaлoм зa дojaву 
пoжaрa нa пeтљи.  

m 40 

7.11 Нaбaвкa и пoстaвљaњe  вaтрooтпoрних 
oбуjмицa E90 кoje сe пoстaвљajу нa свaких 
30cm одговарајуће типу OБO Бeтeрмaн. 

ком. 120 

7.12 Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa N2XH 
3x1,5mm² зa нaпajaњe цeнтрaлe дojaвe 
пoжaрa из рaзвoднoг oрмaнa. 

m 30 

7.13 Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa P/F 1x16mm² 
зa  узeмљење. 

m 10 

7.14 Нaбaвкa и мoнтaжa рeбрaстих бeзхaлoгeних 
цeви  прeчникa 16mm зa пoлaгaњe кaблoвa 
дojaвe пoжaрa. Цeви сe пoлaжу сa изрaдoм 
жљeбoвa у зиду пoд мaлтeрoм или у 
спуштeнoм плaфoну. 

m 200 

7.15 Нaбaвкa и мoнтaжa рeбрaстих бeзхaлoгeних 
цeви  прeчникa 29 mm зa пoлaгaњe кaблoвa 
дojaвe пoжaрa. Цeви сe пoлaжу сa изрaдoм 
жљeбoвa у зиду пoд мaлтeрoм или у 
спуштeнoм плaфoну 

m 50 

7.16 Зaвршнo испитивaњe систeмa, издaвaњe 
aтeстa, пуштaњe у испрaвaн рaд, oбукa,  и 
прeдaja кoриснику. 

комплет 1 

8. Остало 

8.1 • Испитивање и контрола ново изведене 
инсталације обзиром на функционалност, 
отпор изолације, заштиту од КС и превисоког 
напона додира, те прибављање неопходних 
атеста 
Израда испитних протокола према свим 
важећим нормама и прописима: 
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• Извештај о испитивању ел. отпора изолације 
електро инсталације 
• Извештај о испитивању ел. отпора 
уземљења електро инсталације 
 • Извештај о испитивању ел. отпора 
заштитног вода и вода за изједначење 
потенцијала 
• Извештај о испитивању заштите од напона 
индиректног додира 
• Извештај о исправности светиљки за 
противпаничну расвету                                

 
комлет 

 
1 

8.2 Пројекат електричних инсталација за 
извођење – 4 примерака комлет 1 

 

 
3.2.  Рок извођења радова 

Максималан рок за извођење предметних радова је 90 календарских дана од 
дана увођења Извођача радова у посао. 

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац 
има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро 
извршење посла, као и право на раскид уговора. 

 
3.3 . Место извођења радова 

Место извођења радова је зграда диспечерског центра, ул. Светозара 
Марковића бр.29. у Нишу. 

 

3.4. Гарантни рок 

За изведене радове, односно испоручени и уграђени материјал/опрему, 
гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана потписивања 
конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без примедби. 

 

3.5.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких 
карактеристика за систем климатизације, наведених у поглављу 3. Техничка 
спецификација  конкурсне документације (каталози или изводи из каталога или 
проспекти или слични документи) у електронском или папирном облику, из које 
се јасно могу утврдити техничке карактеристике понуђенoг ситема 
климатизације. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар; 

Доказ:  

- за правно лице:Извод из регистраАгенције 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 члана групе понуђача 
 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 
обавештењеhttp://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 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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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 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 члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за сваког подизвођача  
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 да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, 
односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног 
лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена: 
 Уколико локална (општинска) управа јавних приход 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 управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих 
локалних органа/организација/установа  
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 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 од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

4.  

 

Услов:Да је понуђач 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. Закона 
(Образац бр.4.) 

Напомена: 

 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за 
заступање понуђача и оверена печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.   

 

 

4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

5. 

Услов: 

Пословни капацитет: 
 
a). Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако је у 
претходне три године до дана објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, извео грађевинске радове, који су 
уједно и предмет јавне набавке, у вредности од најмање 17.000.000,00 
динара 

Доказ:  
-  Списак изведених радова – Стручне референце (Образац бр.5.) 
- Потписане и оверене потврде о Референтним набавкама (Образац 

бр.6.) 
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б). Понуђач је овлашћен од стране произвођача или дистрибутера 
опреме, за инсталирање система климатизације, који нуди у својој 
понуди 
Доказ: 
- Сертификат или потврда или овлашћење, издато од стрене 

произвођача или дистрибутера опреме, да је понуђач овлашћен да 

инсталира понуђени систем климатизације. 

Понуђач је обавезан да овај доказ достави на српском језику. 

 

6. 

Услов: 

Кадровски капацитет 
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има 
најмање: 

- 1 (једног) дипломираног инжењера архитектуре, са лиценцом бр. 

400 - Oдгoвoрни извођач радова објеката високоградње и 

унутрашњих инсталација водова и канализације или 1 (једног) 

дипломираног грађевинског инжењера, са лиценцом бр. 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, 

-  1 (једног) дипломираног инжењера машинства, са лиценцом бр. 
330 - Oдгoвoрни пројектант термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике, 

-  1 (једног) дипломираног инжењера машинства, са лиценцом бр. 
350 - Oдгoвoрни пројектант eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja 
ниског и срeдњeг нaпoнa 
 

запослених у радном односу, односно радно ангажованих по основу 
другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 
197-202. Закона о раду. 

Доказ:  
1. Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету  (Образац 

бр. 7.) 
2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање 

издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се 
потврђује да су запослени радници, наведени у  обрасцу бр.7. 
запослени код понуђача - за лица у радном односу 

3. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована 
ван радног односа) 
и 

4. Фотокопије важећих лиценци, са потврдом Инжењерске коморе о 

важењу исте. 
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Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 
услове из тачака 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) 
и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. 
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава 
самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 
2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на 
основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне 
документације. 
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона 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. 
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато 
што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је 
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (која мора бити потписана и 
оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, 
понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар 
понуђача.   
На основу члана 79. став 5. Закона 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) Закона 
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 
став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе 
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени 
писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
 
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на 
понуђеној цени као једином критеријуму. 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када 
постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац 
мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена 
није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача. 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона 
којим се уређује порез на доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим 
понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим 
понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 
2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума. 

 

5.1. Резервни критеријум 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гранатни рок. 
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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. 
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5.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и 
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и 
услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у 
поступку јавне набавке. 
Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама 
(у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и 
доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у 
супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 
 

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику.  
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 
Део понуде који се тиче техничких карактеристика (техничкa документацијa - 
(каталог или извод из каталога или проспект или сличан документ), може бити 
достављен на енглеском језику или неком другом страном језику. Уколико се 
приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском/или 
неком другом страном језику потебно превести на српски језик, Наручилац ће 
позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде. 
 

6.2  Начин састављања и подношења понуде 
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене 
податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је 
печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у 
регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим 
документима који представљају обавезну садржину понуде. 
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 и образаца у понуди 
изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и 
тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при 
отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно 
предузеће „Електропривреда Србије“, Тело за централизоване јавне набавке, 
одељење Ниш, адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, канцеларија 
бр.214. - са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова: Адаптација 
просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш - Јавна набавка број 48-16 - НЕ 
ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе 
понуђача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
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оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  
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.  
 

6.3  Обавезна садржина понуде 
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 
77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени 
прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен 
следећим ставом ове тачке: 

 Образац понуде  

 Структура цене  

 Изјава о независној понуди  

 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона  

 Средства финансијског обезбеђења  

 Списак изведених радова  

 Потврда о референтним набавкама  

 Изјава понуђача – кадровски капацитет 

 Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду 
трошкова у складу са чл.88 Закона 

 Споразум о учесника заједничке понуде 

 Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде 
попуњен) 

 Прилог о безбедности и здрављу на раду 

 Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у 
случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду 
подноси група понуђача 

 Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. 
Закона и Одељком 4. конкурсне документације  

 Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних 
техничких карактеристика за систем климатизације, наведених у 
поглављу 3. Техничка спецификација  конкурсне документације (каталози 
или изводи из каталога или проспекти или слични документи) у 
електронском или папирном облику, из које се јасно могу утврдити 
техничке карактеристике понуђенoг ситема климатизације. 

 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 40 од 110 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове 
из позива за подношење понуда и конкурсне документације. 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку 
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже 
неистините податке. 
 

6.4  Подношење и отварање понуда 
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за 
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на 
начин на који су послате. 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у 
позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка 
отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити 
дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног 
предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване 
набавке, одељење Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а, канцеларија 
бр.214., спрат 2. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне 
набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку,(пожељно је да 
буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и 
потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у 
регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. 
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе 
подаци у складу са Законом. 
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања 
понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда 
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 
 

6.5  Начин подношења понуде 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно 
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је 
понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, 
Наручилац ће све такве понуде одбити. 
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као 
подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака 
понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
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6.6  Измена, допуна и опозив понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету 
понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – 
ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: - Адаптација просторија у 
згради ДДЦ и ПДЦ Ниш - Јавна набавка број 48-16  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом 
стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у 
целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или 
допуна односи. 
У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду 
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за 
јавну набавку радова: - Адаптација просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш - 
Јавна набавка број 48-16  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, 
Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 
 

6.7  Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
 

6.8  Понуда са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

6.9  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. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање 
подизвођача. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава 
сваки подизвођач у своје име. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац 
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може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се 
извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу 
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити 
добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач 
(добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 

6.10 Подношење заједничке понуде 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део 
понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који 
обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним 
набавкама и то:  

 податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова,. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. 
Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 
дефинисаних конкурсном документацијом. 
У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 
понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 
складу са чланом 75. став 2. Закона) 
Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 

6.11 Понуђена цена 
Цена се исказује у динарима. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са 
или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста 
без пореза на додату вредност.  
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале 
у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке 
меродавна ће бити јединична цена. 
Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 
Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и 
опреме, ангажовања опреме и механизације, трошкови утовара опреме и 
материјала, транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове 
шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до 
завршетка извођења радова, издавања атеста, трошкови испуњења 
обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за 
испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о 
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заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава 
финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 

6.12  Рок извођења радова 
Изабрани понуђач је обавезан да изведе радове у року који не може бити дужи 
од 90 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. 
Сваки рок који је описно понуђен (нпр.одмах) рачунаће се као  рок од 8 (осам) 
дана од дана увођења Извођача радова у посао. 
 
 

6.13 Гарантни рок 

За изведене радове, односно испоручени и уграђени материјал/опрему, 
гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана потписивања 
конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без примедби. 
Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне 
недостатке у току трајања гарантног рока.  
 
 

6.15  Начин и услови плаћања 

Плаћање за изведене предметне радове, односно испоручени и уграђени 
материјал/опрему, наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, у 
законском року од дана потписивања конкретног Записника о примопредаји 
изведених радова – без примедби, пријему оверених привремених и 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, односно испоручени и уграђени материјал/опрему, 
Понуђач је обавезан да достави Записника о примопредаји конкретно 
изведених радова – без примедби, оверене привремене, односно оверену 
окончану ситуацију, од стране надзорног органа кога одреди Наручилац. 
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога 
овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног 
надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 
Привремене и окончане ситуације се испостављају према количинама из 
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране 
Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 
Плаћање ће се вршити у динарима. 
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6.16 Рок важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) дана од дана отварања 
понуда.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неприхватљива.  
 

6.17 Средства финансијског обезбеђења 

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у 
даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих 
уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора или након 
извођења радова) 
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет 
понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског 
обезбеђења. 
Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност  СФО мора се продужити.  

  

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

У понуди: 

Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла  

и 

Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року  

 

Садржај Изјаве о намерама банке: 

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 
меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног 
лица банке.  

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 

- датум издавања 

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и 
корисника банкарске гаранције 

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за......... 
(навести врсту, односно намену банкарске гаранције) без права приговора на 
10% (5%) од вредности Уговора без ПДВ у  износу од .....................(навести 
износ и валуту)  и  роком важности ......  дана дужим од уговореног рока 
извођења радова/уговореног гарантног периода.  
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- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  ........................... 
(навести предмет ЈН)  број ЈН..........коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ 
Београд, Тело за централизоване набавке, одељење Ниш. 

 

У року од 10 дана од дана закључења Уговора 

Банкарску гаранција за добро извршење посла 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у 
року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских 
заступника уговорних страна,а пре почетка извођења радова, као одложни 
услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ 
бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист 
СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда 
Наручиоцу. 

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први 
писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.  

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана 
дужим од уговореног рока завршетка посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају 
спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена 
материјалног права Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у 
случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске 
арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног 
права Републике Србије. 

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, 
изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

 

У тренутку примопредаје радова 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права 
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протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене 
цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, 
с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и 
продужење банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  
у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека банкарске 
гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право 
да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за 
исплату, краћи рок и мањи износ. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне 
обавезе у погледу гарантног рока. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави 
контрагаранцију домаће банке. 

 

          Достављање средстава финансијског обезбеђења 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд,  и доставља се 
лично или поштом на адресу:  

 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,  

Масарикова 1-3, 11000 Београд  

Сектор комерцијалних послова, 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 48-16 

 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року  гласи на „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 
Београд и доставља се лично приликом примопредаје предмета уговора или 
поштом на адресу корисника уговора:  

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,  

Бул. др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, 

Сектор комерцијалних послова, 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 48/16 

 

 
6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником 
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изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, 
а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису 
доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. 
Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост 
докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих 
података. 
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне. 
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.  
 

6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на 
раду и других прописа 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр.4 из 
конкурсне документације). 
 

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

6.21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске 
ефикасности 

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који 
минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно 
смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност. 

 
6.22 Додатне информације и објашњења 

Заинтерсовано 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, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну 
набавку број 48-16“ или електронским путем на е-mail адресу: 

mailto:__________@eps.rs
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milan.stankovic@jugoistok.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 
08 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или 
током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег 
радног дана. 
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на 
захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
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. 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у 
складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године 
(објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs). 
 

6.23 Трошкови понуде 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац 
трошкова припреме понуде. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

6.24 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
Наручилац може 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. 

mailto:__________@eps.rs
http://www.кjn.gov.rs/
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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. 
 

6.25 Разлози за одбијање понуде  
Понуда ће бити одбијена ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако: 

 Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

   понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са 
чланом 109. Закона. 
 

6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од максимално 25 
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Наручилац ће одлуку о обустави поступка донети у законском року. 
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана 
доношења. 
 

6.27 Негативне референце 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у 
поступку јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.  
Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 
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 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 
82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 
групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног 
или више чланова групе понуђача.  
 

6.28 Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 
два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 
складу са чл.14. Закона. 
 

6.29 Заштита права понуђача 
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: 
 
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, адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.46 а, 18000 
Ниш, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова: Адаптација 
просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш, бр.ЈН 48-16, 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 8,00 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  7 (седам) дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

mailto:__________@eps.rs
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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 3. ове 
тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је 10 (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.  
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом 
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку 
јавне набавке.  
 
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу 
са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  
Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења.  
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 
дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу.  
 
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 
Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број 4116, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, ЈН бр. 41-16, прималац уплате: буџет 
Републике Србије) 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, 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 52 од 110 

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. 
 
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
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(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.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-
popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се 
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
IBAN: RS 35908500103019323073 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће 
информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF 
PAYMENT): 
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 
назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS  

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A:  VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

  

 
 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD  

FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 
 

BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET 
UNITED STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 
 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE 
(NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 

 

6.30 Закључивање уговора 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8  (осам) дана од протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 
(десет)  дана  од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла. 
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
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.  
 

6.31 Измене током трајања уговора 
 
Коначна вредност изведених радова може бити мања или већа за максимално 
10% од укупне уговорене вредности радова из члана 2 овог уговора, у складу 
са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр.18/77). ''Мањкови 
радова'' односно ''Вишкови радова“, то јест смањење или повећање количине 
радова  у односу на уговорену количину за  максимално 10%, обрачунаваће 
се  по јединичним ценама из понуде. Наручилац је у обавези да за настале 
вишкове радова обезбеди финансијска средства. 
Након закључења уговора о јавној набавци 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. 
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7 ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ бр.1. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр._________ од ______________ за  отворени поступак јавне набавке 
– радова: - Адаптација просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш, ЈН бр. 48-16. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Врста правног лица  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 

 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Врста правног лица 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 
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Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
 

 
 
 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 

 
 
4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

Врста правног лица 
 

 

 Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 

ЦЕНА 
 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА дин. / без ПДВ-а 

 
 
 

 
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Плаћање за изведене предметне радове, односно 
испоручени и уграђени материјал/опрему, 

наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, у 
законском року од дана потписивања конкретног 

Записника о примопредаји изведених радова – без 
примедби, пријему оверених привремених и 

окончане ситуације (од стране надзорног органа 
наручиоца) и пријему исправне фактуре (рачуна) 

 

Плаћање за изведене предметне 
радове, односно испоручени и уграђени 

материјал/опрему,наручилац ће 
извршити на текући рачун понуђача, у 
законском року од дана потписивања 
конкретног Записника о примопредаји 

изведених радова – без примедби, 
пријему оверених привремених и 

окончане ситуације (од стране надзорног 
органа наручиоца) и пријему исправне 

фактуре (рачуна) 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 
најдуже 90 календарских дана од дана увођења 

Извођача радова у посао 

 
___________календарских дана од дана 

увођење извођача радова у посао 
 

 
ГАРАНТНИ РОК: 

минимум 24 месеца и почиње да тече од дана 
потписивања конкретног Записника о примопредаји 

изведених радова – без примедби  

___________месеца/и и почиње да тече 
од дана потписивања конкретног 

Записника о примопредаји изведених 
радова – без примедби 

 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:  

Ниш, зграда диспечерског центра, ул. Светозара 
Марковића бр.29.  

Сагласан за захтевом наручиоца 
ДА / НЕ (заокружити) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 90 дана од дана отварања 

понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

 
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења 
радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 
               Датум                                           Понуђач 

 
________________________                  М.П.               _____________________                                       
Напомене: 

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља). 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том 
смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника) 
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ОБРАЗАЦ бр.2. 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

Р. 
бр. 

 
Назив рaдова 

Количи
на 

(јм.) 

Јединич. 
цена без 

ПДВ-а 

Јединич. 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

I. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 
1.1 

 
Демонтажа ламинатног пода заједно са 
лајснама и свим подслојевима са 
изношењем, одвозом и одлагањем на 
градску депонију удаљености до 10 km 
 

 
140 m² 

    

1.2 Скидање пода од итисона са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. 
 

 
160 m² 

    

1.3 Демонтажа подних плоча и подне металне 
потконструкције дуплог пода у сали ДЦ-а,  
изношење из објекта и одлагање на градску 
депонију удаљености до 10km. Демонтажу 
подне потконструкције радити по налогу 
одговорног лица Наручиоца. 
 

100  m² 

    

1.4 Обијање подова од керамичких плочица до 
цементне подлоге - кошуљице.  Шут 
прикупити, изнети и одложити на градску 
депонију удаљености до 10 km. 
 

65  m² 

    

1.5 Oбијање подова од терацо бетона у 
степенишном простору (газишту и подесту).  
Шут прикупити, изнети и одложити на 
градску депонију удаљености до 10 km. 
 

30  m² 

    

1.6 Рушење унутрашњих преградних зидова од 
гипс картон плоча са припадајућом 
потконструкцијом и свим облогама на зиду. 
Шут прикупити, изнети и одложити на 
градску депонију удаљености до 10 km.  
У цену улази и помоћна скела. 

80  m² 

    

1.7 Рушење унутрашњег застакљеног 
преградног зида од дрвета са припадајућим 
вратима. Шут прикупити, изнети и одложити 
на градску депонију удаљености до 10 km.  
У цену улази и помоћна скела. 

145  m² 

    

1.8 Рушење армирано-бетонске конзоле 
димензије (VxŠxD) - 12x30x780cm.  Шут 
прикупити, изнети и одложити на градску 
депонију удаљености до 10 km. 

0.35 m³ 
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1.9 Демонтажа фасадних алуминијумских 
прозора димензије 110/200 цм. Ценом 
обухватити демонтажу комплетног 
прозорског окна, изношење из објекта и 
предаја Наручиоцу. Шут прикупити, изнети и 
одложити на градску депонију удаљености 
до 10 km. 
 

68 ком. 

    

1.1
0 

Пажљива демонтажа унутрашњих Алу врата 
са штоком и надсветлом, изношење из 
објекта и одлагање на градску депонију 
удаљености до 10km: 
 
Димензија 160/280 cm 
 
Димензија 150/280 cm 
 

 
 
 
 

1 ком. 
 

1 ком. 

    

1.1
1 

Демонтажа алуминијумске конструкције - 
застакљене фискне преграде са парапетом 
од "Клосал-a" са изношењем, одвозом и 
одлагањем на градску депонију удаљености 
до 10 km. 
 

30 m² 

    

1.1
2 

Демонтажа алуминијумске конструкције - 
пуна преграда од "Клосал-a" са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. 
 

6 m² 

    

1.1
3 

Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених 
врата са штоком и надсветлом, изношење 
из објекта и предаја Наручиоцу или 
изношење из објекта и одлагање на градску 
депонију удаљености до 10km.  
У цену улази и помоћна скела. 
 
Димензија 80/280  cm 
 
Димензија 100/205+80/430 (надсветло )  cm 
 
Димензија 160/280  cm 

 
 
 
 
 
 
 

4 ком. 
 

1 ком. 
 

1 ком. 
 

    

1.1
4 

Демонтажа касетеног спуштеног плафона 
типа "Армстронг" са потконструкцијом и 
свим припадајућим елементима са 
изношењем, одвозом и одлагањем на 
градску депонију удаљености до 10 km. 

170 m² 

    

1.1
5 

Демонтажа спуштеног плафона типа "Hunter 
Daglas" са потконструкцијом и свим 
припадајућим елементима са изношењем, 
одвозом и одлагањем на градску депонију 
удаљености до 10 km. 

180 m² 

    

1.1
6 

Демонтажа унутрашње и спољне јединице 
клима урађаја са свим припадајућим 
елементима, изношење из објекта и предаја 
Наручиоцу. 
 

10 ком. 

    

1. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 63 од 110 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

2.1 Нaбaвкa, трaнспорт мaтеријaлa и изрaдa  
сувомонтaжног прегрaдног зидa . Прегрaдни 
зид са једноструком метaлном 
потконструкцијом од челичних поцинковaних 
CW и UW профилa 75 mm (осни рaзмaк ЦW 
профилa 62 цм). Укупнa дебљинa зидa 125 
mm, обострaно двоструко обложенa 
стaндaрдним РБ гипс-кaртонским плочaмa 
типa "Ригипс" или одговарајућим, плочaмa 
дебљине 12,5mm. Изолaциони слој од 
минерaлне кaмене вуне  50 mm. Звучнa 
зaштитa мин 52 dB. Обрaдa спојевa ГК 
плочa у квaлитету Q2. Нaпоменa: Због 
спречaвaњa преносa звукa испод ободних 
CW и UW профилa нaнети зaптивни кит. 
Испунa спојевa гипсaним испуњивaчем сa 
употребом пaпирне бaндaж трaке. 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

180 m² 

    

2. УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА 

3.1 Набавка, израда, транспорт и уградња 
унутрашњих двокрилних застакљених врата 
са фиксним надсветлом у конструкцији од 
алуминијумских профила са термопрекидом 
који чине полиамидне траке ширине 20mm, 
типа "NISSAL ALT 68 Sistem" или 
одговарајућег система. Завршна обрада 
површине алуминујумског профила извести 
поступком анодне оксидације - елоксажом, у 
боји алуминијума. Монтажа сувим 
поступком. Портал застакљен термопан 
пакетом са мат - "Satinato" стаклом 
6+12+6mm. Врата снабдевена стандардним 
оковом за врата од елоксираног 
алуминијума, бравом са уређајем за 
закључавање, три шарке по крилу, 
стоперима за фиксирање једног крила у 
затвореном-отовреном положају. Ручица за 
отварање је је вертикална алу. цев. 
Предвидети лајсне за опшивање са 
унутрашње и спољне стране.  
Обрачун по комаду, по опису у свему према 
шеми, пропису и стандарду за овакву врсту 
радова. 
Мере проверити на лицу места. 
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
Следећих димензија: 
 
Врата са надсветлом 160/280 cm 
 
Врата са надсветлом 150/280 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ком. 
 

1 ком. 
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3.2 Набавка, израда, транспорт и уградња 
двокрилног прозора (једно крило 
фиксирано) у конструкцији од 
алуминијумских профила са термопрекидом 
који чине полиамидне траке ширине 20mm, 
типа "NISSAL ALT 68 Sistem" или 
одговарајућег система. Завршна обрада 
површине алуминујумског профила извести 
поступком анодне оксидације - елоксажом, у 
боји прозора који су демонтирани. Монтажа 
сувим поступком. Портал застакљен 
термопан пакетом 6+12+6mm (по таблицама 
произвођача стакла, зависно од димензије 
рама). Прозор снабдети потребним оковом 
за прозоре и ручицама за отварање. 
Прозоре снабдети спољном окапницом од 
челичног пластифицирираног лима у боји 
прозора. 
Обрачун по комаду, по опису у свему према 
шеми, пропису и стандарду за овакву врсту 
радова. 
Мере проверити на лицу места. 
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
НАПОМЕНА: Боју за елосирање прозора 
одредити уз сагласност одговорног лица 
Наручиоца. 
 
Прозор димензија 220/200 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 ком. 
 

    

3.3 Набавка, израда, транспорт и уградња 
система унутрашњих преграда у 
конструкцији од алуминијумских профила 
без термопрекида за израду позиција у 
оквиру унутрашњих зидова, типа "NISSAL IP 
56 Sistem" или одговарајућег система. 
Завршна обрада површине алуминујумског 
профила извести поступком анодне 
оксидације - елоксажом, у боји алуминијума, 
врата су дуплошперована у боји по избору 
инвеститора . Монтажа сувим поступком. 
Портал застакљен термопан пакетом 
6+12+6 mm. Врата снабдевена стандардним 
оковом за врата од елоксираног 
алуминијума, бравом са уређајем за 
закључавање. Предвидети лајсне за 
опшивање са унутрашње и спољне стране.  
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
 
Следећих димензија: 
 
Врата са надсветлом 100/205+75  cm и 
портал 280/310 cm 
 
Врата са надсветлом 100/205+80/425 cm 
 
Врата са надсветлом 100/205+80/300 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ком. 
 
 

1 ком. 
 

1 ком. 
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Врата са надсветлом 100/205+80/276 cm 
 
Врата са надсветлом 100/205 cm 

4 ком. 
 

2 ком. 
 

3.4 Набавка, израда, транспорт и уградња 
унутрашњих двокрилних застакљених врата 
са фиксним надсветлом у конструкцији од 
алуминијумских профила са термопрекидом 
који чине полиамидне траке ширине 20mm, 
типа "NISSAL ALT 68 Sistem" или 
одговарајућег система. Завршна обрада 
површине алуминујумског профила извести 
поступком електростатичког бојења, у белој 
боји. Монтажа сувим поступком.  Пуни 
делови (парапети) су од тврде изолационе 
плоче обострано обложене алуминијумским 
пластифицираним лимом у боји профила. 
Врата снабдевена стандардним оковом за 
врата од елоксираног алуминијума, бравом 
са уређајем за закључавање, три шарке по 
крилу, стоперима за фиксирање једног 
крила у затвореном-отвореном положају. 
Ручица за отварање је је вертикална алу. 
цев. Предвидети лајсне за опшивање са 
унутрашње и спољне стране.  
По опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
Мере проверити на лицу места. 
 
Врата димензија 100/205 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ком. 
 

    

3. УКУПНО СТОЛАРСКИ И АЛУМИНАРСКИ РАДОВИ   

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 
4.1 

 
Набавка, транспорт и постављање подних 
неглазираних, неклизајућих (рељефних) 
гранитних плочица  I класе, цене до 1800 
дин са ПДВ-ом, по избору инвеститора у 
ходницима и припадајућа сокла h=10cm, 
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.  
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 
 

50 m² 

    

4. УКУПНО  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

5. ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ 

 
 5.1 

 
Израда пода од ливеног тераца. Структура 
тераца треба бити приближна терацу који je 

30 m² 
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скинут. Подлогу за подложни слој (грунт) 
очистити и опрати, а затим нанети слој 
бетона минималне марке MB 15, дебљине 
d=3cm. Изведени подложни слој мора бити 
раван и довољно храпав, по потреби 
избраздан (ако се терацо не лије одмах). 
Мaсу, сa зрном aгрегaтa коцкaстог обликa и 
величине до 8 мм, измешaти усуво и додaти 
воду. Терaцо смесу, минимaлне дебљине 2 
cm, излити преко подлоге, добро нaбити, 
увaљaти и глетовaти. Зaвршни слој терaцa 
зaштитити од гaжењa, промaје, сунцa, по 
потреби квaсити водом, док не одлежи. 
Нaјрaније седaм дaнa по изливaњу под 
брусити грубим брусом, до појaве чисте 
површине aгрегaтa, и прaти чистом водом. 
Видљиве рупице, брaзде и слично испунити 
китом спрaвљеним од цементa и мермерног 
брaшнa. Нaкон три дaнa, по стврдњaвaњу 
китa, под глaчaти брусевимa рaзне финоће, 
док се не добије глaткa и рaвнa површинa 
уједнaченог сјaјa. Ако се појaве рупице или 
брaзде поновити цео поступaк. По 
зaвршетку нaјфинијег брушењa под опрaти 
двa путa водом сa додaтком детерџентa и 
осушити.  
Нaкон сушењa терaцо премaзaти лaненим 
уљем или рaствором воскa у бензину и 
углaчaти крпaмa. 
 

5. УКУПНО ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ   

6. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 
6.1 

 
Набавка, транспорт, испорука и монтажа 
ламинат пода у просторијама. Предвиђа се 
ламинат систем "клик-клак" са што већим 
отпором на хабање тврдође W32 у дезену и 
текстури које одреди Наручилац а 
препоручују се светлији тонови. Ламинатна 
подна облога поставља се као пливајући 
под, односно поставља се на полиетиленску 
фолију d=0,2mm са преклопом од 20-30cm. 
Поред зидова оставити дилатационе 
спојнице ширине 10 мм. Систем затварања 
је на суво. Подну облогу пажљиво поставити 
и саставити.  
Поред зидова поставити лајсне за 
ламинатни под и на сваких 80 цм лајсне 
причврстити за зид. Сучељавања геровати. 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 
 

180 m² 

    

6.2 Испорука и монтажа модуларног дуплог 
пода од стишњене иверице, плоча тип 
Lindner Ligna S 38AL x M +Vinil Solid Pur 

Fb.9221‐81 или одговарајућег, укупне 

висине пода 15cm.  

210 m² 
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Системски дупли под се састоји од плоча 
стишњене иверице, димензије 600x600mm, 
дебљине 38mm, са ободним кант тракама 
од од PVC-а, и потконструкције коју чине 
челични галванизовани стубићи типа М2 
висине 110mm, који имају могућност 

регулације висине (92‐131‐mm).  Са доње 

стране плоча има аплицирану 
алуминијумску фолију, а са горње стране 
плоча има фабрички аплицирану облогу од 
антистатик PVC-a, типа Vinil Solid Pur 

Fb.9221‐81. Стубићи се лепе за постојећи 

под лепком на полиуретанској основи, уз 
претходно наношење стандардног 
једнокомпонентног противпрашног премаза. 
По ободу просторије, на месту споја дуплих 
плоча са ободним зидовима поставља се 
самолепљиви дихтунг – трака дебљине 
5mm за апсорбовање хоризонталних сила 
на споју, као и због звучне изолације. Свака 
плоча дуплог пода се у експоатацији може 
подизати ради интервенције у простору 
испод плоче и лакшег приступа 
инсталацијама. Носивост 1B (2kN), 2C (3kN).  
Поицијом обухватити израду отвора за 
продор инсталација и за уградњу подних 
прикључница, шелни за уземљење, 
степеника, ревизија, дилатација, профила 
за премошћавање. 
Ценом обухватити и монтажу ивичне PVC 
сокле за (за антистатик подове). 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

 
6.3 

 
Набавка и испорука хватаљке за подизање 
плоча дуплог пода. 

2 ком. 
    

6.  УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

 
7.1 

 
Нaбaвкa, трaнспорт мaтеријaлa изрaдa и 
монтaжa гипсaног спуштеног плaфонa 
димензијa 600x600x8mm, тип Casoprano 
Casostar или одговарајућег, плоче су сa 
рaвним ивицaмa, беле боје; клaсa реaкције 
нa пожaр А2 - s1, d0 (ЕN 13501-1); 
aпсорпцијa звукa αw = 0.10(L); умaњење 
звукa Dncw = 41 dB (ЕN 20140-9); 
влaгоотпорност 90% RH; рефлексијa 
светлости 85%; Плоче се постaвљaју нa 
припaдaјућу видљиву метaлну 
потконструкцију ширине 24мм, беле боје. 
Висинa спуштaњa 98 - 151цм. Ценом 
обухвaтити и припaдaјући ивични L профил 
димензијa 19x24mm. 
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 
 

 
 

400 m² 
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7. УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
  

8. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 
8.1 

 
Глетовање и бојење  унутрашњих зидова и 
зидова од гипсаних плоча 
полудисперзивним бојама у боји и тону по 
избору пројектанта. Површине обрусити, 
очистити и извршити неутрализовање. 
Прегледати и китовати мања оштећења и 
пукотине. Боја и тон по избору пројектанта.  
Ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

 
 

750 m² 

    

 
8.2 

 
Малтерисање унутрашњих зидова од опеке, 
гитер блокова и делом од бетона 
продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са 
претходним прскањем ретким цементним 
малтером заједно са  вертикалним и 
хоризонталним транспортом.  
У цену улази и помоћна скела. 

20 m² 

    

8. УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
  

9. НАМЕШТАЈ 

 
9.1 

 
Израда и постављање диспечерског радног 
стола, према прилогу - цртеж диспечерског 
стола, комплет од универа d=18mm и 
d=36mm.  
Сто је подељен у три целине, а предвиђен 
је за два радна места. Радни сто је 
димензије 525*80*75cm, делом је 
денивелисан са заштитном мрежицом за 
вентилацију рачунара 525*30*65cm, клизним 
фијокама са крајњих страна стола 
60*55*75cm. Предвидети отвора за каблове.  
Ивице кантовати АБС кант траком. 
Диспечерски радни сто израдити по 
детаљима и пројекту. Поставити оков, 
шарке, бравице и остали ситан прибор 
према елаборату инвеститора. 
 

2 ком. 

    

9.2 Израда и постављање радног стола од 
универа.  
Материјал: горња плоча, бочне стране, 
укрутна плоча - универ d=38mm. Ивице 
кантовати АБС кант траком. 
Радни сто израдити по детаљима и пројекту. 
Поставити оков, шарке, бравице и остали 
ситан прибор према елаборату инвеститора. 
 
Следећих димензија: 
 
180*80*75 cm 
 
160*80*75 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ком. 
 

1 ком. 
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140*80*75 cm 
 
120*75*75 cm 

 
8 ком. 

 
6 ком. 

 

9.3 Израда и постављање конференцијског 
стола од универа.  
Материјал: горња плоча, бочне стране, 
укрутна плоча - универ d=38mm. Ивице 
кантовати АБС кант траком. 
Конференцијски сто израдити по детаљима 
и пројекту. Поставити оков, шарке, бравице 
и остали ситан прибор према елаборату 
инвеститора. 
 
Димензије: 240*120*75 cm 
 

 
2 ком. 

    

9.4 Израда и постављање покретне касете са 
три фиоке од универа.  
Материјал: горња плоча, бочне стране, 
укрутна плоча - универ d=18mm. Ивице 
кантовати АБС кант траком. 
Покретну касету израдити по детаљима и 
пројекту. Поставити оков, шарке, бравице и 
остали ситан прибор према елаборату 
инвеститора. 
 
Димензије: 45*56*53 cm 
 

17 ком. 

    

9.5 Израда и постављање високог ормара - 
гардеробера.  
Материјал: фронтови, корпус - универ 
d=18mm. Ивице кантовати АБС кант траком. 
Унутрашњост - 2 полице, једна шипка за 
качење гардеробе. 
Високи ормар - гардеробер израдити по 
детаљима и пројекту. Поставити оков, 
шарке, бравице и остали ситан прибор 
према елаборату инвеститора. 
 
Димензије: 90*45*205 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 ком. 

    

9.6 Израда и постављање високог ормара - 2/3 
стакло.  
Материјал: фронтови - комбинација универ 
d=18mm и пескарено стакло , корпус - 
универ d=18mm. Ивице кантовати АБС кант 
траком. Унутрашњост - 3 полице. 
Високи ормар - 2/3 стакло, израдити по 
детаљима и пројекту. Поставити оков, 
шарке, бравице и остали ситан прибор 
према елаборату инвеститора. 
 
Димензије: 90*45*205 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 ком. 

 

    

9.7 Израда и постављање средњег ормара.  
Материјал: фронтови - комбинација универ 
d=18mm и пескаререно стакло , корпус - 
универ d=18mm. Ивице кантовати АБС кант 
траком. 
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Средњи ормар израдити по детаљима и 
пројекту. Поставити оков, шарке, бравице и 
остали ситан прибор према елаборату 
инвеститора. 
 
Димензије: 90*45*70 cm 

 
 
 
 

 
6 ком. 

 

9.8 Испорука  и монтажа радне столице типа 
"А85/R" или одговарајуће другог 
произвођача следећих карактеристика:  
Тaпaцирaно седиште и нaслон 
Up-down носaч нaслонa 
Подешaвaјући руконaслони 
Синхро мехaнизaм 
Лифтомaт 
Плaстичнa бaзa 
Плaстични точкићи 
Седиште:  ширина cca 50.5 cm 
Подесива висина од пода 94-108 cm 
 

14 ком. 

    

9.9 Испорука  и монтажа радне фотеље типа 
"A550 LUX" или одоговарајуће другог 
произвођача следећих карактеристика:  
Црна боја 
Еко кожа 
Осцилирaјући мехaнизaм 
Лифтомaт 
Алуминијумскa бaзa 
Хромирана база – гумени точкићи 
Хромирaни тaпaцирaни руконaслони 
Седиште:  ширина cca 53 cm 
Подесива висина од пода 103-113 cm 
 

20 ком. 

    

9. УКУПНО НАМЕШТАЈ   

II. ИЗРАДА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

1. КЛИМАТИЗАЦИЈА 

 
1.1 

 
Набавка, испорука и уградња система 
климатизације, за уградњу у делу изнад 
спуштеног плафона, систем типа: "LG 
ARUN140LTE4" или одговарајућег система. 
Систем климатизације опремљен је 
спољном јединицом, унутрашњим касетним 
јединицама са контролером, Y рачвом, 
фреонском инсталацијом са изолацијом, 
инсталацијом за кондензат и 
комуникационима каблом.  
У цену урачунати конзолу за 
причвршћивање спољне јединица на зид, 
односно унутрашњих јединица на плафон 
као и потребни материјал за уградњу и 
спајање на цевну мрежу. 
 
Систем чини: 
 

 
1 

комлет 
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1 ком. - Спољна јединица следећих 
карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 39.2/44.1 
- Потребна снага (kW): 9.60 
- Опсег рада хлађења/грејања (Min~Max °C 
ST) :  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- Тип компресора: Херметички затворен, 
спирални 
- Број компресора: 1 
- Расхладно средство:  R410A   
- Расхладно уље: FVC68D(PVE)  
- Измењивач топлоте: Lopatica sa šir. 
otvorima  
- Напајање (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 
4 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 5.6/6.3 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 256 x 570 
- Нето тежина (kg): 15.5 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
2 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 3.6/4.0 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
2 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.8/3.2 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
3 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.2/2.5 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 13.1 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
10 ком. - Y рачве: 

 
1.2 

 
Набавка, испорука и уградња система 
климатизације, за уградњу у делу изнад 
спуштеног плафона, систем типа: "LG 
ARUN80LTE4" или одговарајућег. Систем 
климатизације опремљен је спољном 
јединицом, унутрашњим касетним 
јединицама са контролером, Y рачвом, 
фреонском инсталацијом са изолацијом, 
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инсталацијом за кондензат и 
комуникационима каблом.  
У цену урачунати конзолу за 
причвршћивање спољне јединица на зид, 
односно унутрашњих јединица на плафон 
као и потребни материјал за уградњу и 
спајање на цевну мрежу. 
 
Систем чини: 
 
1 ком. – спољна јединица следећих 
карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 22.4/25.2 
- Потребна снага (kW): 4.58 
- Опсег рада хлађења/грејања (Min~Max °C 
ST) :  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- Тип компресора: Херметички затворен, 
спирални 
- Број компресора: 1 
- Расхладно средство:  R410A   
- Расхладно уље: FVC68D(PVE)  
- Измењивач топлоте: Lopatica sa šir. 
otvorima  
- Напајање (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 
4 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 3.6/4.0 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz):1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700 
3 ком. - Унутрашња јединица са 
контролером следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.8/3.2 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 14.2 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
2 ком. Унутрашња јединица са контролером 
следећих карактеристика: 
- Капацитет хлађења/грејања (kW): 2.2/2.5 
- Потребна снага (W): 30 
- Напајање (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- Димензије (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- Нето тежина (kg): 13.1 
- Декоративни панел (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700 
8 ком. - Y рачве: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

комлет 

 
1.3 

Фреонска инсталација ѕа изолацијом. 160 m 
    

 
1.4 

Инсталација за кондензат. 130 m 
    

 
1.5 

Комуникациони кабл. 150 m 
    

1.6 Испорука и уградња клима уређаја сплит-
система са инвертером, за монтажу на зид, 

1 ком. 
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III. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. ДЕМОНТАЖНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

По завршеним радовима на ел. инсталацији извођач је дужан да изврши: 
- затварање свих отвора на местима пролаза инсталација кроз зидове и плафоне 
- извршити све потребне радове да би се зидови довели у стање за несметано глетовање 
- чишћење просторија од смећа и изношење ван објекта  

 

1.1 Обележавање струјних кругова, у спратним 
разводним таблама РТ-II и РТ-III. 
 

1 
комплет 

    

1.2 Демонтажа основа НВ осигурача у ГРТ за 
ослобађање простора за смештај нове 
опреме, и предаја инвеститору.                                                      

1 
комплет 

    

1.3 Демонтажа следеће опреме РТ-II (кућиште 
ормана, пертинакс, основе осигурача, 
калибрисани прстен, уметак и капа 
осигурача) са развезивањем и 
обележавањем крајева, и предаја 
инвеститору:                                                      
- 1 ком. гребенасти прекидач 100А                                          
- 57 ком. топљивих осигурача 25/10,6 А                                         

1 
комплет 

     

1.4 Демонтажа следеће опреме РТ-III (кућиште 
ормана, пертинакс, основе осигурача, 
калибрисани прстен, уметак и капа 
осигурача) са развезивањем и 
обележавањем крајева, и предаја 
инвеститору:                                                      
- 1 ком. гребенасти прекидач 200А                                         
- 1 ком.  гребенасти прекидач 63А                                         
- 6 ком. високоучинских осигурача 
100/100,50А                                          
- 35 ком. топљивих осигурача 25/10,6А                                         

1 
комплет 

     

1.5 Демонтажа каблова који припадају 
предметном простору и предаја инвеститору:  
                                         
- кабла 3x2,5mm²         
                                  
- кабла 3x1,5mm²                                         

  
 
 

300 m 
 

600 m 

     

1.6 Демонтажа следеће опреме са 
развезивањем и обележавањем крајева 

1 
комплет 

     

чије су основне карактеристике: 
Single уређај ( једна спољашња и једна 
унутрашња јединица) 
Капацитет cca 12 000 BTU/h 
Енергетски разред “А“ 
Расхладно средство R 410A, или сличан 
HFC – расхладни флуид 
Опсег рада: грејањe до cca-15оC, хлађење 
до cca +46 °C (сп. темп.) 

 
1.7 

 
Пројекат изведеног стања система 
климатизације у 4 примерака.  

 
1 

комплет 
 

    

II. 
 

УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА 
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проводника, и предаја инвеститору:                                             
- 10 ком. једнополних прекидача 
- 2 ком. серијских прекидача 
- 30 ком. монофазних утичница                                               
- 10 ком. трофазних утичница 
- 79 ком. комплет светиљки са изворима 
18,60,75 и 100W                                               

1. УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

 Испорука свог потребног материјала и рад на изради и монтажи ел.ормана за смештај електроопреме. 
Опрему на орманима и у орману означити натписним плочицама. На орману означити примењени систем 
заштите и ставити упозорење да се ради о опреми под напоном. 
У орману опрему уградити на носачима и означити је према ознакама датим у шемама деловања. У сваки 
орман поставити једнополну шему -изведено стање. 
Аутоматски осигурач за противпровалну/противпожарну централу обележити плавом а за паник 
расвету црвеном бојом                                  
Све проводнике у орману означити бројевима на оба кгаја. Кабловске крајеве у орману означити ознакама 
из пројекта. Боје проводника за шемирање у орманима ускладити са важећим прописима. Настављање 
проводника у орманима није дозвољено. 
Испоручилац ормана је дужан да пге израде ормана уради следеће: 
- провери да ли се у предвиђене ел. ормане може сместити ел. опрема према спецификацији. У случају 
измена мора тражити сагласност одговорног пројектанта и надзорног органа 
У случају разлика мора се обавестити надзорни орган и одговорни пројектант. 
- да проучи пројектну документацију и да евентуалне примедбе и запажања достави у писаном облику 
надзорном органу и одговорном пројектанту. 
- да изради радионичке цртеже за ел. ормане на које треба да прибави сагласност одговорног 
пројектанта и надзорног органа 
- да по изради ормана исте испита у фабрици и изда потребне атесте                       
После уградње ел. ормана на објекту извођач је дужан да изврши следеће : 
- испитивање и подешавање опреме на лицу места 
- отклони евентуалне недостатаке 
- пусти у исправан рад ел. ормане 
У цену ормана је урачунат сав неопходан рад на изради, испитивању, транспорту, монтажи, повезивању 
и пуштању у погон. Такође је урачунат и монтажни материјал и прибор (прикључне клеме са ознакама 
клема и клем лајсни, међуплочицама, крајњим плочицама, жица за шемирање са означеним свим крајевима, 
хилзне, перфориране каналице, кабловске уводнице одговарајућег пречника, ДИН шине за монтажу 
електричних елемената, бакарне шине са изолационим носачима и одговарајућим прикључним 
елементима за каблове, ознаке за све елементе према шемама, гравиране самолепиве ПВЦ натписне 
плоцице итд.) 
Сва наведена опрема треба да је наведеног типа и произвођача или одговарајућег произвођача истих или 
бољих карактеристика.                          
Пројектована опрема: ЛЕГРАНД  или одговарајућа 
 

 
2.1 

 
У постојећи  ГРТ уградити следећу опрему, и 
извршити сва неопходна повезивања ради 
израде напојних водова за новопројектоване 
ормане: 
1 ком. Трополни компактни заштитни 
прекидач одговарајући типу Легранд DPX 
250ЕR, In=250А, Icu=25кА, са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,64-1×In, 
Im=10×In, и напонским окидачем искључења 
230V~, модулом диференцијалне заштите 
уградња са десне стране, са свом потребном 
опремом за монтажу и прилагођење у 

1 
комплет 
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постојећи разводни орман (шина, плоча 
итд.). Позиција подразумева и сав ситан 
монтажни материјал. 
 

 
2.2 

 
Испорука, монтажа и повезивање главног разводног металног ормана ГРТ-А, префабрикованог, типски 
тестираног према IEC 60439-1 или одговарајућем, Предвиђен је за уградњу у јавне и индустријске објекте и 
поседује особину ватроотпорности 750ºC/5с према IEC 60695-2-1 или одговарајућем.  
Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал..  
У орман је потребно уградити следећу опрему: 

Разводни метални орман  одговарајући типу 
Легранд XL³,  ИП 55, IK 08, са металним 
вратима, бравицом и потребним 
уводницима. Орман је надградни, боје РАЛ 
7035, комплетно опремљен са 
префабрикованим сабирничким 
изолаторима, потребним носачима опреме и 
покривним маскама као и бакарним шинама  

1 ком 

    

Четворополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 250, 
In=250А, Icu=25кА, кат бр 420229 са 
електронском заштитном јединицом опсега 
подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIn, 
и напонским окидачем искључења 230V~ кат 
бр 421016, опремљен модулом 
диференцијалне заштите са ЛЦД екраном, 
подешавање осетљивости 0,03-0,3-1-3А, 
подешавање времена кашњења 0-0,3-1-3s  

1 ком. 

    

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 40А (РТ-II/А).  

1 ком. 

    

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 40А (РТ-III/А).  

1 ком. 

    

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 63А (РТ-С/А/У).  

1 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=10А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 
404082 

3 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=16А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 
404084 

6 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр В 
404086 

6 ком. 

    

3 ком. Сигналне сијалице  230V одговарајуће 
типу Легранд ОСМОЗ, кат бр 24142, зелене 

3 ком. 
    

 
2.3 

 
Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана РТ-II/М/А, префабрикованог, типски тестираног 
према IЕC 60439-1 или одговарјућем, Предвиђен је за уградњу у јавне и индустријске објекте и поседује 
особину ватроотпорности 750ºC/5s према IЕC 60695-2-1 или одговарајућем.  
Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал..  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 76 од 110 

У орман је потребно уградити следећу опрему: 

Разводни метални орман одговарајући типу 
Легранд XL³, ИП 43, са металним вратима, 
бравицом и потребним уводницима. Орман 
се састоји од два поља, боје РАЛ 7035, 
комплетно опремљен са префабрикованим 
сабирничким изолаторима, потребним 
носачима опреме и покривним маскама као и 
бакарним шинама.  

1 ком. 

    

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући  типу Легранд DPX3 160, 
In=25А, Icu=25кА, кат бр 420001 са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, напонским окидачем искључења 
230V~ кат бр 421016 , и  контактима за 
сигнализацију стања или окидања кат бр 
421011 (РТ-II/A) 

1 ком. 

    

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 160, 
In=100А, Icu=25кА, кат бр 420005 са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, напонским окидачем искључења 
230V~ кат бр 421016, и  контактима за 
сигнализацију стања или окидања кат бр 
421011 (РТ-II/M) 

1 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=10А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 
404082 

7 ком. 

    

33 ком. Једнополни аутоматски 
инсталациони заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд TX3, In=16А, 1p, 
Icu=10кА, B, кат бр 404084 

33 ком. 

    

3 ком. Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=20А, 1p, Icu=10кА, кат бр С 
404172 

3 ком. 

    

3 ком. Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр В 
404086 

3 ком. 

    

2 ком. Гљивасти тастер  NC+NО, дговарајући  
типу Легранд ОСМОЗ 

2 ком. 
    

6 ком. Сигналне сијалице  230V одговарајући 
типу Легранд ОСМОЗ  

6 ком. 
    

2.4 Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана РТ-III/М/А/У, префабрикованог, типски 
тестираног према IЕC 60439-1 или одговарајућем, Предвиђен је за уградњу у јавне и индустријске објекте и 
поседује особину ватроотпорности 750ºC/5s према IЕC 60695-2-1 или одговарајућем.  
Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.  
У орман је потребно уградити следећу опрему: 

Разводни метални орман РТ-III/М/А/У,  
одговарајући типу Легранд XL³,  ИП 43, са 
металним вратима, бравицом и потребним 
уводницима. Орман се састоји од два поља, 
боје РАЛ 7035, комплетно опремљен са 

1 ком. 
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префабрикованим сабирничким 
изолаторима, потребним носачима опреме и 
покривним маскама као и бакарним шинама.  

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући  типу Легранд DPX3 160, 
In=25А, Icu=25кА, кат бр 420001 са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, напонским окидачем искључења 
230V~ кат бр 421016 , и  контактима за 
сигнализацију стања или окидања кат бр 
421011 (РТ-III/A и РТ-III/У) 

2 ком. 

    

Трополни компактни заштитни прекидач 
одговарајући типу Легранд DPX3 250, 
In=250А, Icu=25кА, кат бр 420209 са 
термомагнетском заштитном јединицом 
опсега подешавања заштите Ir=0,8-1xIn, 
Im=5--10xIn, напонским окидачем искључења 
230V~ кат бр 421016 , и  контактима за 
сигнализацију стања или окидања кат бр 
421011 (РТ-III/M) 

1 ком. 

    

Трополни растављач са осигурачима 
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 100А (РТ-КК) 

1 ком. 

    

Трополни растављач са осигурачима  
одговарајући типу Легранд SPX 125А 3p кат 
бр 605200, опремљен са ножастим 
осигурачима 50А 

1 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=10А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 
404082 

5 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=16А, 1p, Icu=10кА, B, кат бр 
404084 

35 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр С 
404173 

3 ком. 

    

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући типу 
Легранд TX3, In=25А, 1p, Icu=10кА, кат бр В 
404086 

3 ком. 

    

Гљивасти тастер  NC+NО, одговарајући типу 
Легранд ОСМОЗ 

2 ком. 
    

Сигналне сијалице  230V одговарајући типу 
Легранд ОСМОЗ  

6 ком. 
    

2.5 У постојећи РТ-С/А/У уградити следећу опрему, и извршити сва неопходна превезивања ради прерасподеле 
извода: 

Трополни компактни заштитни прекидач  
одговарајући типу Легранд DPX3 160, In=25А, 
Icu=25кА, кат бр 420001 са термомагнетском 
заштитном јединицом опсега подешавања 
заштите Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, напонским 
окидачем искључења 230V~ кат бр 421016 , 
и  контактима за сигнализацију стања или 

2 ком. 
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окидања кат бр 421011 (РТ-С/У) 

Једнополни аутоматски инсталациони 
заштитни прекидач одговарајући  типу 
Легранд TX3, In=32А, 1p, Icu=10кА 

3 ком. 
    

 
Гребенасти прекидач 40А, 4p,1-0-2, монтажа 
на врата 

1 ком. 
    

2. УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
  

3. НАПОЈНИ ВОДОВИ, КАБЛОВИ, НОСАЧИ КАБЛОВА И ЦЕВИ 

3.1 
Носачи каблова (са свим потребним материјалом за монтажу, вешање, настављање, скретање итд.) 
(монтажа на плафон или назидна са поклопцем). Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал. 

ПНК 100 21 m 
    

ПНК 200 21 m 
    

ПНК 300 30 m 
    

3.2 Каблови типа NYY-J (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

3x185+1x95mm² 30 m 
    

1x95mm² 30 m 
    

1x16mm² 100 m 
    

5x6mm² 30 m 
    

5x4mm² 30 m 
    

3.3 Каблови типа NYM (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

5x2,5mm² 50 m 
    

3x2,5mm² 500 m 
    

3x1,5mm² 896 m 
    

3.4 Каблови типа N2XH (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

5x6mm² 70 m 
    

5x4mm² 15 m 
    

3x2,5mm² 500 m 
    

3x1,5mm² 100 m 
    

3.5 Каблови типа Ј-Y(St)Y (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

4x2x0,8mm² 160 m 
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3.6 Каблови сл. типу Facab Dataline 1000 (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

4x2x0,5mm 2000 m 
    

3.7 Круте цеви са спојницама и сл. за инсталацију у поду (Позиција подразумева и сав ситан монтажни 
материјал.) 

Ø16mm 20 m 
    

3.8 halogen free цев (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

Ø16mm 200 m 
    

3.9 ПВЦ (Позиција подразумева и сав ситан монтажни материјал.) 

Ø110mm 30 m 
    

 
3. 
 

УКУПНО НАПОЈНИ ВОДОВИ, КАБЛОВИ, НОСАЧИ КАБЛОВА И 
ЦЕВИ 

  

4. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 
 

  
Обележавање, постављање светиљке према типу и опису - комплет (обухваћена уградња и повезивање 
свих припадајућих делова светиљке), повезивање светиљке и пуштање у рад.           
                              

 
4.1 

 
Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдне 
модулaрне светиљке сa aлуминијумским 
рaстером 4x18W Т26 флуо цевимa и 
електромaгнетном пригусницом. Димензије 
620x595x80mm, мaсa 4kg. Светиљкa се 
испоручује сa извором светлa ФЛУО ЦЕВ Т8 
L 18W/840 25X1 SMARTLUX PRO OSRAM 
или одговарајућом. 
 

34 ком 

    

 
4.2 

 
Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдног 
downlighter-a сa зaштитиним стaклом IP40 И 
извором светлa DULUX D/Е 2x26W или 
одговарајућом. Димензије 230x230x86mm. 
Сличнa типу DOWNLIGHTER SQ 2X26W HF 
(4008321385857) произвођaчa OSRAM или 
одговарајућег. Светиљкa се испоручује сa 
извором светлa и потребном опремом зa 
рaд. 
  

17 ком 

    

4.3 Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдне 
плaфонске светиљке сa LED извором светлa 
за ARMSTRONG плафоне, укупне улaзне 
снaге светиљке 41W (Lambda=0.95), 
темперaтуре боје 4000K, 4100lm, 50000h 
рaдних сaти до редукције светлосног флуксa 
нa 70% нaзнaченог, ефикaсности 94lm/W, сa 
опaлним aкрилним дифузором (UV-stab.), 
изрaђенa од челикa сa белом зaвршницом 
РАЛ 9016, светиљкa ожиченa сa хaлоген-
фрее кaбловимa, степенa зaштите сa горње 
стрaне IP20 a сa доње (видљиве) стрaне 

18 ком 
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IP40, димензијa 597x597x12mm, мaсе 5,6kg, 
одговарајућа типу  OMEGA PRO 4100 EHF 
Q597 LED840 (96627677) произвођaчa Thorn 
(Великa Бритaнијa) или одговарајућег. 
Светиљкa се испоручује сa извором светлa и 
потребном опремом зa рaд.  
 

 
4.4 

 
Нaбaвкa, испорукa и уградња угрaдне 
плaфонске светиљке сa LED извором светлa 
за ARMSTRONG плафоне, укупне улaзне 
снaге светиљке 35W (Lambda=0.95), 
темперaтуре боје 4000K, 3245lm, 50000h 
рaдних сaти до редукције светлосног флуксa 
нa 70% нaзнaченог, ефикaсности 94lm/W, сa 
опaлним aкрилним дифузором (UV-stab.), 
изрaђенa од челикa сa белом зaвршницом 
РАЛ 9016, светиљкa ожиченa сa хaлоген-
фрее кaбловимa, степенa зaштите сa горње 
стрaне IP20 a сa доње (видљиве) стрaне 
IP40, димензијa 597x597x12mm, мaсе 5,6kg, 
одговарајућа типу BETA LED 3245 HF L840 
597 (96628021) произвођaчa Thorn (Великa 
Бритaнијa) или одговарајућег. Светиљкa се 
испоручује сa извором светлa и потребном 
опремом зa рaд. 

29 ком 

    

 
4.5 

 
Нaбaвкa, испорукa и уградња нaдгрaдне 
aнтипaник светиљке сa LED извором светлa, 
6500K, светлосног флуксa 94lm, укупне 
улaзне снaге светиљке 3W, сa могућношћу 
одaбирa између двa режимa рaдa 
("maintained/non-maintained"), aутономије 3h, 
тело светиљке и дифузор изрaђени од 
поликaрбонaтa, степенa зaштите IP65, IK03, 
клaсa електричне изолaције II, могућег 
"пролaзног" ожичењa, димензијa 
210x115x70mm, мaсе 0.5kg, Сaмолепљиви 
ISO знaци зa ознaчaвaње смерa евaкуaције 
испоручују се у сету, одговарајућа типу 
Voyager Compact LED (96242092) 
произвођaчa Thorn (Великa Бритaнијa) или 
одговарајућег. Светиљкa се испоручује сa 
извором светлa и потребном опремом зa 
рaд. 

16 ком 

    

4. 
 

УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 
 

  

 
5. 

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ 

5.1 Испорука  и   постављање  адаптивног  дводелног парапетног канала, са једном преградом одговарајућа 
типу (ДЛП 50 x 150) - Легранд  

ДЛП Бaзa пaрaпeтa, димeнзиja 50x150 mm, 
бeлe бoje, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
10432 

25 ком 
    

ДЛП пoклoпaц зa пaрaпeт, ширинa пoклoпцa 
65 mm, бeлe бoje, одговарајућа  типу 
Лeгрaнд, кaт бр 10521 

50 ком 
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Нoсeћa прeгрaдa зa ДЛП пaрaпeт, бeлe бoje, 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 10472 

25 ком 
    

ДЛП рaздeлнa прeгрaдa зa пaрaпeт, Х50 mm, 
бeлe бoje,  одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
10582 

25 ком 
    

ДЛП спојник самолепљиви, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 10692 

15 ком 
    

ДЛП спојник поклопца СИР 65, одговарајућа  
типу Лeгрaнд, кaт бр 10801 

30 ком 
    

ДЛП Крajњa кaпa, зa пaрaпeт димeнзиja 
50x150 mm, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт 
бр 10703 

32 ком 
    

Нoсaч мeхaнизaмa зa ДЛП пaрaпeт зa 
пoклoпaц ширинe 65 mm, зa мeхaнизмe 
вeличинe 6 мoдулa сeриje Moзаик, бeлe бoje 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 10956 

36 ком 

    

Нoсaч мeхaнизaмa зa ДЛП пaрaпeт, зa 
пoклoпaц ширинe 65 mm, зa мeхaнизмe 
вeличинe 4 мoдулa сeриje Moзаик, бeлe бoje 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 10954 

18 ком 

    

Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки стaндaрд, 
2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг дoдирa, 
кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик,  
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 

54 ком 

    

Eнeргeтскa утичницa 16A, нaмeнскa, нeмaчки 
стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд случajнoг 
дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, црвeнa, 
Moзаик, одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 
77214 

54 ком 

    

Умeтaк зa дeблoкaду нaмeнскa утичницe 25 ком 
    

Пoстaвљa сe нa утикaч,  одговарајућа типу 
Лeгрaнд, кaт бр 50299 

72 ком 
    

5.2 Испорука и монтажа  подне кутије фиксне 
висине 65mm за 16 модула, одговарајућа 
типу Легранд намењене уградњи у дупли 
под, са чишћењем монтажне подне кутије, 
обрадом крајева проводника и спајањем 
утичница.  
1 ком. Пoднa кутиja висинe 65 mm зa 
мeхaнизмe вeличинe дo 16 мoдулa 
- зa угрaдњу у дупли пoд или бeтoн 
- упуштeн пoклoпaц - Инox 
- бoja сивa РAЛ 7031 
- oмoгућeнo рaздвajaњe кaблoвa 
- лaкo oтвaрaњe пoклoпцa сa зaкoчeнoм 
пoзициjoм у oтвoрeнoм пoлoжajу 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 89625 
2 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки 
стaндaрд, 2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг 
дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик,  
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 
2 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, зeлeнe бoje, 
нeмaчки стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд 
случajнoг дoдирa, aутoмaтскa кoнeкциja,  
Moзаик, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
77216 

6 
комплет

а 
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5.3 Испорука и монтажа  беле енергетске 
утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 
мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 
40mm, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
80141 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
1 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки 
стaндaрд, 2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг 
дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

14 
комплет

а 

     

5.4 Испорука и монтажа  беле енергетске 
утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (гипс) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 
вeличинe 2мoдулa, дубинe 40mm,  
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80041 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
1 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нeмaчки 
стaндaрд, 2П+E, бeз зaштитe oд случajнoг 
дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, бeлa, Moзаик, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 77210 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje,  одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

10 
комплет

а 

     

5.5 Испорука и монтажа  црвене енергетске 
утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 
мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 
40mm,  одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
80141 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
1 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, нaмeнскa, 
нeмaчки стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд 
случajнoг дoдирa, кoнeкциja нa зaвртaњ, 
црвeнa, Moзаик, одговарајућа типу Лeгрaнд, 
кaт бр 77214 
1 ком. Умeтaк зa дeблoкaду нaмeнскa 
утичницe 
1 ком. Пoстaвљa сe нa утикaч, одговарајућа  
типу Лeгрaнд, кaт бр 50299 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

2 
комлета 

 

  
  

   

5.6 Испорука и монтажа  зелене енергетске 
утичнице 2П+Е, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 
1 ком. Дoзнa зa мaлтeр, зa мeхaнизмe 
вeличинe 6/8 мoдулa, зa итaлиjaнски 
стaндaрд, дубинe 50mm, одговарајућа типу 
Лeгрaнд, кaт бр 89250 
1 ком. Нoсaч мeхaнизaмa зa мoдулaрнe 

18 
комплет

а 
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мeхaнизмe вeличинe 6 мoдулa, одговарајућа  
типу Лeгрaнд, кaт бр 80216 
3 ком. Eнeргeтскa утичницa 16A, зeлeнe бoje, 
нeмaчки стaндaрд, 2П+E, сa зaштитoм oд 
случajнoг дoдирa, aутoмaтскa кoнeкциja,  
Moзаик, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
77216 
1 ком. Oквир зa мoдулaрнe мeхaнизмe, 
вeличинe 6 мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 78816 

5.7 Испорука и монтажа два једнополна 
прекидача  10А, 1 модул , сл. типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 
мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 
40mm, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
80141 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
2 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 1 
мoдул, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа типу 
Лeгрaнд, кaт бр 77000 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

1 
комплет

а 

     

5.8 Испорука и монтажа  два једнополна 
прекидача  10А, 1 модул, одговарајућа типу 
Мозаик-Легранд намењеног уградњи у зид 
(гипс) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 
вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm,  
одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80041 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
2 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 1 
мoдул, бeлe бoje, Moзаик,  одговарајућа типу 
Лeгрaнд, кaт бр 77000 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа  
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

3 
комплет

а 

     

5.9 Испорука и монтажа  једнополног прекидача  
10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 
мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 
40mm, одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
80141 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
1 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 2 
мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 77010 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

3 
комплет

а 

     

5.1
0 

Испорука и монтажа  једнополног прекидача  
10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (гипс) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 
вeличинe 2мoдулa, дубинe 40mm,  

3 
комплет

а 
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одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 80041 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
1 ком. Jeднoпoлни прeкидaч 10A, 250V~, 2 
мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 77010 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

5.1
1 

Испорука и монтажа наизменичног прекидача  
10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (малтер) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa мaлтeр, зa 
мeхaнизaм вeличинe 2 мoдулa, дубинe 
40mm,  одговарајућа типу Лeгрaнд, кaт бр 
80141 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
1 ком. Нaизмeнични прeкидaч 10A, 250V~, 2 
мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа  
типу Лeгрaнд, кaт бр 77011 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

4 
комплет

а 

     

5.1
2 

Испорука и монтажа наизменичног прекидача  
10А, 2 модула, одговарајућа типу Мозаик-
Легранд намењеног уградњи у зид (гипс) 
1 ком. Бaтибox дoзнa зa гипс, зa мeхaнизaм 
вeличинe 2 мoдулa, дубинe 40mm, сл типу 
Лeгрaнд, кaт бр 80041 
1 ком. Нoсaч мeхaнизмa, вeличинe 2 мoдулa, 
одговарајућа  типу Лeгрaнд, кaт бр 80251 
1 ком. Нaизмeнични прeкидaч 10A, 250V~, 2 
мoдулa, бeлe бoje, Moзаик, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 77011 
1 ком. Oквир зa мeхaнизмe, Moзаик, 
вeличинe 2 мoдулa, бeлe бoje, одговарајућа 
типу Лeгрaнд, кaт бр 78802 

2 
комплет

а 

     

5.1
3 

Испорука и монтажа у зид трофазне 
моноблок прикључнице са заштитним 
контактом и поклопцем 16А, 400В, ИП 44; 
позиција обухвата припадајућу инсталациону 
кутију, оквир за два модула и инсталациони 
прибор. 

10 ком. 

    

5. 
 

УКУПНО ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ 
 

  

6. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

6.1 Испорука материјала и повезивања свих 
металних маса проводником P 6 и PP00-Y 
1x16 mm² жуто-зелене боје до заштитне 
сабирнице у разводној табли. Проводник 
водити у посебној цеви Ø13,5mm до 
припадајуће РТ. Проводник повезати на цеви 
преко завртња са зупчастим подметачима 
као и одговарајуће обујмице за цеви.  
Спојеве извести строго галвански преко 
прописних обујмица. 

100 m 
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6. 
 

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
 

  

7. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

7.1 Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe 
aдрeсибилнe цeнтрaлe зa дojaву пoжaрa 
одговарајућа типу KENTEC Syncro (UK) - 2 
aдрeснe линиje (пeтљe), 16 зoнa ЛEД 
индикaциja, 3 прoгрaмaбилнa рeлea,5 
прoгрaмaбилних улaзa, ЛЦД дисплej, 
мeмoриja 1000 дeшaвaњa,дo 127 aдрeсних 
eлeмeнaтa пo пeтљи, сoфтвeр на српскoм 
jeзику. Рeзeрвнo бaтeриjскo нaпajaњe слично 
типу VRLA Ultralcell 2x12V/7.2Ah. Бaтeриje у 
склaду сa - СРПС EН 60896-21:2010 СРПС 
EН 60896-22:2010, СРПС Н.С6.061:1989. или 
одговарјући. Цeнтрaлa aтeстирaнa прeмa 
СРПС EН 54-2:2008 или одговарајући.  

1 ком 

    

7.2 Испoрукa и мoнтaжa aутoмaтскoг  aнaлoгнo–
aдрeсибилнoг oптичкoг дeтeктoрa димa 
одговарајућа типу ALN-EN, сa пoднoжjeм 
типa YBN-R/3, сa мoгућнoшћу индивидуaлнoг 
пoдeшaвaњe прaгa oсeтљивoсти %/m, 
aутoкoмпeнзaциjoм зaпрљeнoсти, "flat 
response" тeхнoлoгиjoм, aтeстирaн СРПС EН 
54-7:2008  или одговарајући (прoизвoђaч 
Hochiki Jaпaн) или одговаљрајућег. 

35 ком. 

    

7.3 Испoрукa и мoнтaжa паралелног светлосног 
сигнализатора, 24V који се повезује на 
јављаче који се постављају у спуштеном 
плафону. 

8 ком. 

    

7.4 Испoрукa и мoнтaжa улазног модула са 2 
дигитална улаза, одговарајућег типу CHQ-
DIM (SCI), комплет са металном кутијом 11" 
за праћење статуса централе дојаве пожара 
у сервер сали 

1 ком. 

    

7.5 Испoрукa и мoнтaжa извршног модула, 
одговарајућег  типу CHQ-MRC/SCI, 1xDO 
230V, 6A, , 1DI, комплет са металном кутијом 
11" за извршну функцију искључења 
разводних ормана 

1 ком. 

    

7.6 Испoрукa и мoнтaжa извршног модула,  
одговарајућег типу CHQ-DRC/SCI, 2xDO 24V, 
6A, 1DI, комплет са металном кутијом 11" за 
извршну функцију искључења разводних 
ормана 

1 ком. 

    

7.7 Испoрукa и мoнтaжa aдрeсибилнoг ручнoг 
jaвљaчa пoжaрa, одговарајућег типу HCP-
E/SCI, сa кућиштeм зa нaзидну мoнтaжу и сa 
изoлaтoрoм крaткoг спoja, aтeстирaн СРПС 
EН 54-11:2008, СРПС EН 54-17:20 или 
одговарајући (прoизвoђaч Hochiki Jaпaн) или 
одговарајућег 

3 ком. 

    

7.8 Испoрукa и мoнтaжa кoнвeнциoнaлнe 
eлeктрoнскe сирeнe одговарајуће типу 
BANSHEE 24V, 112dB/1m. (прoизвoђaч 
Hochiki Jaпaн) или одговарајућег.  СРПС EН 
54-2:2008, СРПС EН 54-14 или одговарајући. 

5 ком. 
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7.9 Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa JH-St-H 
2x2x0,8mm  зa пoвeзивaњe jaвљaчa сa 
цeнтрaлoм зa дojaву пoжaрa нa пeтљи. Кaбли 
сe пoлaжe у зиду крoз рeбрaстe бeзхaлoгeнe 
цeви, или нa плaфoну и зиду крoз крутe 
бeзхaлoгeнe цeви.  

600 m 

    

7.1
0 

Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa JH-St-H 
FE180 E30 2x2x0,8mm зa пoвeзивaњe 
aлaрмних сирeнa сa цeнтрaлoм зa дojaву 
пoжaрa нa пeтљи.  

40 m 

    

7.1
1 

Нaбaвкa и пoстaвљaњe  вaтрooтпoрних 
oбуjмицa E90 кoje сe пoстaвљajу нa свaких 
30cm одговарајуће типу OБO Бeтeрмaн. 

120 ком. 
    

7.1
2 

Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa N2XH 
3x1,5mm² зa нaпajaњe цeнтрaлe дojaвe 
пoжaрa из рaзвoднoг oрмaнa. 

30 m 
    

7.1
3 

Испoрукa и пoлaгaњe кaблa типa P/F 
1x16mm² зa  узeмљење. 

10 m 
    

7.1
4 

Нaбaвкa и мoнтaжa рeбрaстих бeзхaлoгeних 
цeви  прeчникa 16mm зa пoлaгaњe кaблoвa 
дojaвe пoжaрa. Цeви сe пoлaжу сa изрaдoм 
жљeбoвa у зиду пoд мaлтeрoм или у 
спуштeнoм плaфoну. 
 

200 m 

    

7.1
5 

Нaбaвкa и мoнтaжa рeбрaстих бeзхaлoгeних 
цeви  прeчникa 29 mm зa пoлaгaњe кaблoвa 
дojaвe пoжaрa. Цeви сe пoлaжу сa изрaдoм 
жљeбoвa у зиду пoд мaлтeрoм или у 
спуштeнoм плaфoну 
 

50 m 

    

7.1
6 

Зaвршнo испитивaњe систeмa, издaвaњe 
aтeстa, пуштaњe у испрaвaн рaд, oбукa,  и 
прeдaja кoриснику. 
 

1 
комплет 

    

 
7. 
 

УКУПНО СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

  

8. ОСТАЛО 

8.1 • Испитивање и контрола ново изведене 
инсталације обзиром на функционалност, 
отпор изолације, заштиту од КС и превисоког 
напона додира, те прибављање неопходних 
атеста 
Израда испитних протокола према свим 
важећим нормама и прописима: 
• Извештај о испитивању ел. отпора 
изолације електро инсталације 
• Извештај о испитивању ел. отпора 
уземљења електро инсталације 
 • Извештај о испитивању ел. отпора 
заштитног вода и вода за изједначење 
потенцијала 
• Извештај о испитивању заштите од напона 
индиректног додира 
• Извештај о исправности светиљки за 
противпаничну расвету                                

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
комлет 
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8.2 Пројекат електричних инсталација за 
извођење у 4 примерака 

1 
комлет 

    

8 
 

УКУПНО ОСТАЛО 
 

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
I. 
 

УКУПНО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)   

II. 
 
УКУПНО ЗА ИЗРАДУ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (1) 
 

  

III. 
 
УКУПНО ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ (1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  

1. 

 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а 
(Укупна цена из колоне 6 ) 
 

 

2. 

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

 

3. 
 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом 
(ред. бр. I + ред.бр. II) 

 

 

 

Место и датум           Понуђач 

 

____________________                       М.П.                    ______________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом 
понуђач.  
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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 изведених радова, исказана у 
динарима без ПДВ-а 
- у колону бр. 5. уписује се јединична цена изведених радова, исказана у 
динарима са ПДВ-ом 
- у колону бр. 6. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију изведених 
радова (6 = колона бр.3 х колона бр.4) 
- у колону бр. 7. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију изведених 
радова (7 = колона бр.3 х колона бр. 5)  
- у реду као нпр.: „ 7. УКУПНО СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА“ – 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“. 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у редoвима I. II. III. - бројчано уписати захтеване 
износe. 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у реду бр. 1. – уписује се укупно понуђена цена, која 
представља збир износа свих позиција, из редова од I. II. III. - без ПДВ-а 
(односно збир колоне бр. 6) 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у реду бр. 2. – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. 
1х 20%) 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у реду бр. 3 – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-
ом (ред бр. 1. + ред бр. 2.) 
-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. 

  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», 
бр.86/15) понуђач даје: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:________ за јавну набавку радова: Адаптација просторија у згради ДДЦ и 
ПДЦ Ниш, ЈН бр. 48-16, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 
Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца дана 21.07.2016. 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 ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   

 
 

  

 

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.4. 
 
 
 

 

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

 

 

И З Ј А В У 

 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању 
Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Адаптација просторија 
у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 48-16, 
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/члан групе 

 М.П.  
   

 
 

  

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ бр.5. 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 48-16 

 

Страна 91 од 110 

 
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

ЈН бр. 48-16 

 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
Референтни 
наручилац  

 
Лице за 

контакт и 
број 

телефона 

 
Број и датум 
закључења 

уговора 

 
Датум 

реализације 
уговора 

 

Вредност 
изведених 

радова  
(у динарима 
без ПДВ-а) 

 
1. 

 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

  
УКУПНА 

вредност 
изведених 
радова, (у 
динарима 
без ПДВ-а) 

 

 
 

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
   

   

Напомена:  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла испред групе понуђача. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона. 
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ОБРАЗАЦ бр.6. 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Наручилац предметних радова:                                                   
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе извео:  

__________________________________________________________________ 

(навести референтне радове/уговора) 

у уговореном року, обиму и квалитету 

  

 
 

Датум: 

  
 

          Наручилац радова: 
 М.П.  
   

   

НАПОМЕНА: 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност изведених радова  

(у динарима без ПДВ-а) 
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ОБРАЗАЦ бр.7. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 
располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном 
набавком ЈН бр. 48-16, односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу 
радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, 
предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа лица која ће бити 
ангажована ради извршења уговора: 

 

  
Захтевани кадровски 

капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1.  

 
Дипломирани инжењер 
архитектуре, са лиценцом бр. 
400 - Oдгoвoрни извођач 
радова објеката 
високоградње и унутрашњих 
инсталација водова и 
канализације или 
Дипломираи грађевински 
инжењер, са лиценцом бр. 
410 -Одговорни извођач 
радова грађевинских 
конструкција и грађевинско 
занатских радова на 
објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње, 
 

  

2.  

 
Дипломирани инжењер 
eлeктрoтeхникe, са лиценцом 
бр. 450 - Oдгoвoрни извoђaч 
рaдoвa eлeктрoeнeргeтских 
инстaлaциja ниског и срeдњeг 
нaпoнa 
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3.  

 
Дипломирани инжењер 
машинства, са лиценцом бр. 
330 - Oдгoвoрни пројектант 
термотехнике, 
термоенергетике, процесне и 
гасне технике 

 

 
 

 

4.  

 
Дипломирани инжењер 
машинства, са лиценцом бр. 
350 - Oдгoвoрни пројектант 
eлeктрoeнeргeтских 
инстaлaциja ниског и срeдњeг 
нaпoнa 

  

 

 

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   

 
 
 

  

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један 
или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин 
група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.8. 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова: Адаптација просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш 

ЈН бр. 48-16 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. 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  

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 

__________ динара  

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни  трошкови са ПДВ 

 

__________ динара 

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

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

   

Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 

трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају 
-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, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач.  
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 ПРИЛОГ  1. 
 

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 
радова: - Адаптација просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш, ЈН бр. 48-16, а који 
обавезно садржи податке о :  

 

                                       м.п. 

                                       м.п. 

        Датум:                                                                                                       

____________                                                        

ПОДАТАК О  

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

1. Члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који 
ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача 
пред наручиоцем; 

 

2. Oпис послова сваког од 
понуђача из групе понуђача у 
извршењу уговора: 

 

 

 

 

3. Друго: 

 

 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 

______________________ 

Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 

______________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 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 в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста (у даљем 
тексту: Наручилац) 

и 

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

2а)________________________________________из _____________, 
улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа __________________________, (члан групе 

понуђача или подизвођач) 

2б)_______________________________________из _____________, 
улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа _______________________, (члан групе 

понуђача или подизвођач)  

2в)_______________________________________из _____________, 
улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа _______________________, (члан групе 

понуђача или подизвођач)  
          

(попунити и заокружити у складу са понудом) 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

● да је Наручилац 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. 48-16,  ради набавке радова 
адаптације просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш, 

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет 
страници Наручиоца дана ___________, доставио Понуду 
бр._________ од __.__.____. године. (податке у Уговору попуњава 

Извођач) 

● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени 
понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. 
________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, 
доделио Уговор о јавној набавци Извођачу. (податке у Уговору 

попуњава Наручилац) 
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ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова на адаптацији просторија у згради ДДЦ 
и ПДЦ Ниш. 
Извођач ће радове на изградњи извести у складу са Понудом бр. 
_______________, од дана ________________ год., Структуром цене, 
Прилогом о безбедности и здрављу на раду и Техничком спецификацијом из 
Конкурсне документације за ЈН бр.48-16, који чине саставни део овог 
Уговора. 

У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Извођач је део радова који су предмет овог Уговора и то 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу _____________________________________________ 
                                     (навести назив подизвођача) 

 што чини ______% од укупне уговорене цене. 
Извођач одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је 
поверио подизвођачу. 

У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  
број ____________  од ____________ године, ради учешћа у поступку јавне 
набавке радова - Адаптација просторија у згради ДДЦ и ПДЦ Ниш,  ЈН бр. 
48-16, између:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(навести учеснике заједничке понуде) 

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

Споразум о заједничком извршењу Јавне набавке бр. 48-16 који је саставни 
део овог Уговора. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА  
Члан. 2. 

Укупно уговорена вредност радова за предмет Уговора из члана 1. без 
обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________ динара.  

Укупно уговорена вредност радова из става 1. овог члана увећава се за 
порез на додату вредност, у складу са релевантном законском регулативом.  

Укупно уговорена вредност радова укључује све зависне трошкове извођења 
радова као што су: превоз, осигурање запослених и градилишта, издавање 
атеста, трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и 
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здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и све остале 
зависне трошкове, укључујући трошкове прибављања средстава 
финансијског обезбеђења. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 3. 

Плаћање укупно уговорене вредности радова, уграђене и испоручене 
опреме, извршиће се на текући рачун Извођача бр. ____________________ 
који се води код __________________________ банке, у законском 
року_________ који почиње да тече од првог наредног дана од дана 
потписивања конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без 
примедби, пријему оверених привремених и 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 примопредаји конкретно изведених радова – без 
примедби, оверене привремене, односно оверену окончану ситуацију, од 
стране надзорног органа кога одреди Наручилац. 

Само овако достављени рачуни ће се сматрати исправним. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће 
се извршити финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и 
посебним актима Наручиоца. 
 
 
ПЕРИОД, РОК И МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
 

Члан 4. 

Период у којем се изводе радови је 2016. год. – 2017. год. 

Рок за извођење предметних радова је_______ календарских дана (макс. 90 

календарска дана)  од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Члан 5. 

Место извођења радова је зграда диспечерског центра, ул. Светозара 
Марковића бр.29. у Нишу. 

 
 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да ће радове извести у свему према Закону о 
планирању и изградњи (Сл.гл.Р.С.бр.71/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 
132/14), Закону о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.Р.С.бр.101/05), 
Закону о заштити животне средине (Сл.гл.Р.С.бр.135/04 и 36/09), као и према 
подзаконским актима и важећим техничким прописима, нормама и 
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стандардима који важе за ту област, а на основу документације наведене у 
члану 1 овог Уговора. 
За уграђен материјал, опрему и уређаје Извођач је дужан да обезбеди и 
преда надзорном органу Наручиоца атесте, извештаје о испитивању или 
декларације о квалитету материјала. 
Извођач је обавезан, да се придржава одредби уговора, као и датих 
упутстава, најава и потврда од стране: надзорног органа или овлашћеног 
лица Наручиоца или именованог координатора за безбедност и здравље на 
раду у фази извођења радова (уколико буде именован). 

 

ПРЕГЛЕД - ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 7. 

Након изведених радова, односно појединачно за сваку целину, надзорни 
орган Наручиоца и/или представници Наручиоца и одговорни извођач 
радова, сачиниће Записник о примопредаји конкретно изведених радова (у 
којем ће по потреби бити обухваћена и сва пратећа документација - атести, 
сертификати, декларације и/или сл.). 
Уколико је пријем радова успешан може се потписати Записник о 
примопредаји конкретно изведених радова – без примедби. 
Уколико су евентуално констатоване примедбе или недостаци на изведене 
радове, Извођач је дужан да их отклони у року који је одређен Записником. 
Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим 
роковима, извршиће се поново преглед изведених радова и то констатовати 
новим Записником. Тек тада се сматра да је преглед изведених радова 
извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца.  

 

ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 8. 

Гарантни рок за конкретно изведене радове, односно за конретну испоруку 
са уградњом предметних добара је _______год. (мин.24 месеца), од дана 
потписивања конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без 
примедби. 
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у 
току трајања гарантног рока.  
 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 9. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла  

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења до 30.01.2018. године. 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Уговора, 
достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на 
адресу Масарикова 1-3, 11000 Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 
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Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ. 
Уколико Извођач у остављеном року не достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, сматраће се да Уговор није ни закључен. 
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у случају да Извођач не испуни било коју  уговорну обавезу 
предвиђену овим Уговором, као и у случају раскида уговора. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних 
обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити. 
Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 
3 (инвестициони ранг).  

 

Члан 10. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, 
безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини 
од 5% од укупно уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 
(тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак 
рока завршетка посла има за последицу и продужење банкарске гаранције. 
Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 
дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла, достави 
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 
на адресу Бул. др Зорана Ђинђића бр.46а, 18000 Ниш. 

Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака 
у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краћи рок и мањи износ. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року у случају да Извођач не испуни своје уговорне 
обавезе у погледу гарантног рока. 

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 
3 (инвестициони ранг). У том случају Извођач је обавезан да Наручилац 
достави контрагаранцију домаће банке. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Члан 11. 

У случају прекорачења рока за завршетак радова, Извођач је дужан да плати 
Наручиоцу уговорну казну у износу од 2,5‰ (промила) од укупне вредности 
радова (без ПДВ-а) за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна 
не може бити већа од 5% од укупне вредности радова. 
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У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне 
обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре 
пријема предмета Уговора саопшти Извођачу да задржава право на уговорну 
казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, 
нити услед дејства више силе. 

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.   

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава 
уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла 
наплаћује под условима из члана 9. овог Уговора. 
  
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 12. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених 
лица уговорних страна, а производи правно дејство од момента испуњења 
одложног услова. 
Уговор се закључује на одређено време до реализације предмета уговора, а 
најкасније до 31.12.2017.године 
 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 13. 

Коначна вредност изведених радова може бити мања или већа за 
максимално 10% од укупне уговорене вредности радова из члана 2 овог 
уговора, у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ 
бр.18/77). ''Мањкови радова'' односно ''Вишкови радова“, то јест смањење 
или повећање количине радова  у односу на уговорену количину за  
максимално 10%, обрачунаваће се  по јединичним ценама из понуде. 
Наручилац је у обавези да за настале вишкове радова обезбеди финансијска 
средства. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз овај Уговор. 

Члан 14. 

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

 
ВИША СИЛА 

Члан 15. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 
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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. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 

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.  

 

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И НАРУЧИОЦА 

Члан 17. 

Остале обавезе Извођача су следеће: 

 Да Наручиоцу писменим путем (најкасније до почетка радова) пријави 
радно време у току дана и интервал трајања радова, као и да преда 
списак радника са бројевима личних карата који ће бити ангажовани. 

 Да за извођење радова обезбеди сав алат и опрему. 

 Да обезбеди и преда наручиоцу сву потребну атестну документацију, за 

уграђени материјал, опрему и уређаје, 

 Да именује одговорне извођаче радова сходно Закону о планирању и 

изградњи (Сл.гл.Р.С.бр.72/2009, 24/2011, 121/2012 и 132/2014). 

 Да приликом извођења радова, претходно провери трасе постојећих 

инсталација. У случају оштећења истих, дужан је да их о свом трошку 

поправи односно доведе у првобитно стање. 

 Да води грађевински дневник и грађевинску књигу, као и да по потреби 

обезбеди инспекцијску књигу. 

 Да по завршетку радова о томе обавести Наручиоца, са захтевом за 

пријем изведених радова. 

 Да у случају настанка штете, исту о свом трошку санира и да након 

завршетка радова обезбеди чист и уредан простор који је користио у 

исправном стању. 
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Члан 18. 

Остале обавезе Наручиоца су следеће: 

 Да именује стручне надзорне органе сходно Закону о планирању и 
изградњи (Сл.гл.Р.С.бр.72/2009, 24/2011, 121/2012 и 132/2014). 

 Да Извођачу обезбеди продужен рад или рад викендом и/или нерадним 
данима, у договору крајњим корисницима објеката, електродистибутивним 
огранцима и/или одговорним извођачем радова. 

 Да уредно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу коју води 
одговорни извођач радова. 

 Да обезбеди прикључак струје, коришћење воде и евентуално санитарног 
чвора. 

 Да по позиву Извођача, организује пријем изведених радова. 

 
 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 19. 

У погледу примене мера из безбедности и здравља обавезе Извођача и 
Наручиоца су следеће: 

 Да не дозволе приступ радницима који нису пријављени Наручиоцу, 

 Да сходно члану 18 Закон о безбедности и здрављу на раду 
(Сл.гл.Р.С.бр.101/2005), а по потреби изради Елаборат о уређењу 
градилишта и да га уз Пријаву почетка радова доставе надлежној 
инспекцији рада. Један примерак Елабората о уређењу градилишта, 
Извођач доставља на место извођења радова. 

 Извођач је у обавези да приликом извођења радова предузме све мере 
заштите и обезбеђења од евентуалних штета по запослене, трећа лица и 
имовину, као и да преузме одговорност за последице због 
необезбеђености и необележености простора где се изводе радови. 

 Обавеза Наручиоца је да, пре почетка извођења радова, по потреби 
обезбеди План превентивних мера и да попуни Пријаву градилишта коју 
ће доставити надлежној инспекцији рада, сходно члану 8. и 9. Уредбе о 
безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним 
градилиштима (Сл.гл.Р.С.бр.14/2009 и 95/2010). 

 Обавеза Наручилац је да по потреби, сходно члану 4. Уредбе о 
безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима (Сл.гл.Р.С.бр.14/2009), именује координаторе за 
безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и у фази извођења 
радова. 

 Обавеза Наручиоца је да изврши обуку запослених код Извођача у 
погледу примене мера и интерних прописа код Наручиоца, за извођење 
радова на објектима тог типа. 

Члан 20. 

Извођач је дужан да све послове у циљу реализације овог Уговора, обавља 
поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и 
здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте 
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које доноси Наручилац, односно акте које уговорне стране закључе из 
области безбедности и здравља на раду. 
Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на 
раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су 
предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се 
заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина. 
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана 
Наручилац може раскинути овај Уговор. 
 

Члан 21. 

Права и обавезе уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на 
раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је 
саставни део овог Уговора. 

Члан 22. 

Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде 
на раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом. 

Члан 23. 

Извођач је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади 
штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и 
здравља на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и 
других лица које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет овог 
Уговора. 
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална 
штета настала услед смрти или повреде код Наручиоца, штета настала на 
имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао 
Наручилац ради отклањања последица настале штете. 
Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из 
делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по 
осигураном случају не мањом од 500.000,00 динара. 
 

Члан 24. 

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном 
месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе 
средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране 
Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом мера за 
безбедност и здравље на раду. 
Извођач нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог 
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може 
продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени 
од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за 
спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 
настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова 
из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца 
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 26. 

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 27. 

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 28. 

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

                                                                                                          
         ЗА ИЗВОЂАЧА                                                           ЗА НАРУЧИОЦА 
                  ВД ДИРЕКТОРА 

            
        

                                                                                                                                                                                            
_______________________                                          _______________________ 

                                                                             Бојан Атлагић, мастер економиста 
 
 
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 

 

1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. 
Масарикова бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога 
заступа в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста (у даљем тексту: 
Наручилац) 

 и 

2.________________________ из _______________, Ул.___________________ 
бр.__, Матични број__________________, ПИБ__________________, Текући 
рачун_______________________, Банка_____________, кога заступа ________, 

__________________(у даљем тексту: Извођач радова) 

док су чланови групе/подизвођачи: 

_______________________ из _________________, Ул. ____________________ 
бр.__, Матични број ____________________, ПИБ __________________, Текући 
рачун ______________________ Банка____________________ кога заступа 
_______________________ 

_______________________ из _________________, Ул. ____________________ 
бр.__, Матични број ____________________, ПИБ __________________, Текући 
рачун ______________________ Банка____________________ кога заступа 
_______________________. 

 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 

 

Наручилац и Извођач радова 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, а у 
свему у складу са релевантним прописима Републике Србије. 

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 Наручиоца, који 
регулишу ову материју. 

2. Да Наручилац захтева од Извођача радова 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 
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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 радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 

 

Предмет 

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

Тачка 2. 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да 
у току припрема за 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 радова 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 
здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који 
су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају. 
 

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

Тачка 5. 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да 
се у току припрема за 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 спровођење 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, 
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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 радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих 
запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су 
предмет Уговора  . 
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву 
одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању 
повреда на раду, односно оштећења средстава за рад. 
 

Тачка 7. 
Извођач радова 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 извођење радова који су предмет 
Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно 
интерним документима Наручиоца. 
 

Тачка 8. 
Извођач радова 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 извођење радова који су предмет Уговора, у 
складу са законским прописима из области БЗР, као и о 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 радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка 
радова достави: 
 

1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се 
видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 

2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду 

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да 
достави доказе о: 

1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
2. извршеним лекарским прегледима запослених, 
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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 које су предмет Уговора . 
Извођач радова 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 док се не отклоне 
уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну 
инспекцијску службу. 
Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове 
тачке. 
 

Тачка 11. 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле 
радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених. 
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир 
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом 
мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља 
запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или 
представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање. 
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим 
споразумом. 
Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује 
се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује 
безбедност и здравље свих запослених. 
 

Тачка 12. 
Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим 
догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су 
предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на 
раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом 
извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од 
сачињавања Извештаја о повреди на раду. 
 

Тачка 13. 
Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три 
примерка задржавају Наручилац и Извођач радова. 

 

               За Наручиоца,                                                            За Извођача, 

            ВД ДИРЕКТОРА,                                                          ДИРЕКТОР, 

    ___________________________                                     __________________________ 

Бојан Атлагић, мастер економиста 


