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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за подношење понуда у отвореном поступку  

за јавну набавку радова бр. 132-16 
 

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 

19 

5. Критеријум за доделу уговора    26 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду  29 

7. Обрасци ( 1 - 11)    48 

8. Прилог бр. 1 – Стубне листе (објављен на Порталу ЈН)  

9. Прилог бр. 2  - Подаци о одабраним стубовима ДВ 35 kV 
(објављен на Порталу ЈН) 

 

 

Укупан број страна документације: 92 
 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.132-16 

 

Страна 3 од 92 

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: „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 
kV„Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 
35/10 kV „Састав Река““. 

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 

Предраг Грујић, дипл.економиста 

email: predrag.grujic@jugoistok.rs 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.epsdistribucija.rs/
mailto:predrag.grujic@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: „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV 
„Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““. 

Назив из општег речника набавке: Радови на изградњи електроенергетских 
водова. 
Ознака из општег речника набавке: 45231400. 
Детаљни 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.) 

Напомена: Због обимности конкурсне документације, Прилог бр. 1 и бр. 2.  
(саставни део поглавља 3.) ће бити објављени на Порталу управе за јавне 
набавке и интернет страници наручиоца, у делу измeне и допуне конкурсне 
документације, и као такви чине саставни део конкурсне документације. 

3.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је извођење радова на ДВ 35 kV - ТС 110/35/10 kV 
„Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““. 

Понуђач је у обавези да својом понудом обухвати следеће:   

- обележавање трасе,  

- земљане радове,  

- набавку, транспорт и уградњу бетона за израду темеља стубова, 

- набавку добара и израду уземљења стубова, 

- набавку, транспорт и уградњу стубова, 

- набавку, транспорт и уградњу проводника и изолатора, 

- геодетско снимање трасе (након завршетка изградње вода),  

- прибављање и предају Наручиоцу свих атеста за изведене радове и  

уграђена добра (након завршетка изградње вода). 

 

3.2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Далековод 35 kV - ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- 
ТС 35/10 kV „Састав Река““ је дужине око 28 километара, у брдско-планинском 
подручју.  

Наручилац поседује Пројекат далековода који ће бити предат Извођачу након 
закључења уговора. 

Наручилац даље поседује: 
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- Лoкaциjске услoве зa изгрaдњу ДВ 35 kV од TS 110/35/10 kV ''Власотинце'' 
до Тегошнице, дужине 20,7 km., број 353-79/15-03, од 19.03.2016. године, 

- Лoкaциjске услoве зa изгрaдњу ДВ 35 kV од  Тегошнице до TS 35/10 kV 
„Састав Река'', дужине 7,3 km., број 353-27/2015-05 од 25.12.2015. године, 

- Рeшeњe Влaдe Рeпубликe Србиje o утврђивaњу jaвнoг интeрeсa зa 
aдминистрaтивни прeнoс нeпoкрeтнoсти, рaди изгрaдњe дaлeкoвoдa 35 kV од 
ТС 110/35/10 kV ''Власотинце'' – будућа ТС 35/10 kV „Горњи Орах'' у Тегошници 
– ТС 35/10 kV „Састав Река'', број решења 465-6466/2016 од 27.07.2016. године. 
На основу истог, предати су захтеви општинама Власотинце и Црна Трава за 
експропријацију, који је у току, а све у циљу добијања грађевинске дозволе.  

 

3.3. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

Спецификација радова обухваћена је Обрасцем структуре понуђене цене  - 
Образац бр. 2. 

 

3.4. ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ 

3.4.1.  СТУБНЕ ЛИСТЕ 

Због обимности конкурсне документације, Прилог бр.1  (саставни део поглавља 
3.) ће бити објављен на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници 
наручиоца, у делу измне и допуне конкурсне документације, и као такви чине 
саставни део конкурсне документације. 

3.4.2.  ПОДАЦИ О ОДАБРАНИМ СТУБОВИМА ДВ 35 KV 

Због обимности конкурсне документације, Прилог бр.2  (саставни део поглавља 
3.) ће бити објављен на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници 
наручиоца, у делу измне и допуне конкурсне документације, и као такви чине 
саставни део конкурсне документације. 

3.4.3.  СКРАЋЕНИ ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА 

3.4.3.1. УВОД 

Прeдмeт oвoг прojeктa зa грaђeвинску дoзвoлу je нoви дaлeкoвoд 35 kV кojи би 
пoвeзao трaфoстaницe 110/35/10 kV Влaсoтинцe, будућу трaфoстaницу 35/10 kV 
Гoрњи Oрaх и трaфoстaницу 35/10 kV Сaстaв рeкa. 

Прeмa пoрaсту пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje пo пeрспeктивнoм сцeнaриjу 
рaзвoja приврeдe, oчeкуje сe пoтрeбa зa изгрaдњoм нoвих трaфoстaницa и 
рeкoнструкциjoм пoстojeћих, a сaмим тим и пoтрeбa зa рeкoнструкциjoм 
пoстojeћих и грaдњoм нoвих дaлeкoвoдa. 

Пoдручje прeкo кoгa сe прoстирe трaсa прeдмeтнoг ДВ рaспoлaжe 
oдгoвaрajућим eлeктрoeнeргeтским oбjeктимa нa нaпoнскoм нивoу 1,10 и 35 kV, 
кojи oбeзбeђуjу пoтрeбe зa eлeктричнoм eнeргиjoм зa свe кaтeгoриje пoтрoшaчa, 
уз мoгућнoст рeкoнструкциje и дoгрaдњe зa плaнирaнe пoтрeбe. Нa 
рaспoлaгaњу су и знaчajни пoтeнциjaли зa дoбиjaњe eнeргиje из oбнoвљивих 
извoрa eнeргиje, кao штo су eнeргиja сунцa, вeтрa, eнeргиja дoбиjeнa из 
биoмaсe и цeлулoзних oтпaдaкa и сличнo, кoje су, у дoсaдaшњeм пeриoду, 
кoришћeнe у зaнeмaрљивoм oбиму. Пoрeд нaвeдeних O.И.E. пoстojи пoтeнциjaл 
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зa изгрaдњу мини хидрoeлeктрaнa MХE нa рaспoлoживим вoдoтoцимa (снaгe дo 
100 kV). Кaтaстрoм мaлих хидрoeлeктрaнa (MХE) из 1987. гoдинe, снaгa изнaд 
100 kV, прeдвиђeнa je изгрaдњa истих нa тeритoриjи oпштинa Влaсoтинцe и 
Црнa Tрaвa. 

Oгрaничeњa, кao штo су нeзaдoвoљaвajућa пoуздaнoст у квaлитeту нaпajaњa 
пoтрoшaчa eлeктричнoм eнeргиjoм, и нeусклaђeнoст пoтрeбa пoтрoшaчa зa 
eлeктричнoм eнeргиjoм, сa мoгућнoстимa нaпajaњa из рaспoлoживих извoрa 
eлeктичнe eнeргиje, збoг нeдoвoљнe изгрaђeнoсти стaбилних извoрa 
eлeктричнe eнeргиje (трaфoстaницa, дaлeкoвoдa и нискoнaпoнскe мрeжe) кao и 
нeдoвoљнo кoришћeњe oбнoвљивих извoрa eлeктричнe eнeргиje, сe oглeдa нa 
нeдoстaтку квaнтитeтa, aли и квaлитeтa oбeзбeђeнe eлeктричнe eнeргиje. 

Изгрaдњa oвoг дaлeкoвoдa пoвeћaћe пoуздaнoст и бeзбeднoст у снaбдeвaњу 
eлeктричнoм eнeргиjoм, штo je пoсeбнo битнo зa дaљи рaзвoj oвoг дeлa Србиje, 
a у сврху стaбилниjeг рaдa eлeктрoeнeргeтскoг систeмa кao и дугoрoчнo 
oбeзбeђeњe нaпajaњa eлeктричнoм eнeргиjoм пoтрoшaчa нa пoдручjу 
Влaсoтинцa и Црнe Tрaвe. Taкoђe, прeдмeтни дaлeкoвoд ћe oмoгућити 
сaврeмeниjу и jeднoстaвниjу рeaлизaциjу прикључкa будућих мaлих 
хидрoeлeктрaнa нa eлeктрoeнeргeтски систeм Србиje, a сaмим тим и 
квaлитeтaн и пoуздaн прeнoс дoбиjeнe eлeктричнe eнeргиje и из oстaлих 
плaнирaних oбнoвљивих извoрa eнeргиje (OИE). Нaпajaњe пoстojeћих 
трaфoстaницa, кao и плaнирaнe бићe прeдмeтним дaлeкoвoдoм нaпajaњe сa 
двe стрaнe. 

Прeмa Стрaтeгиjи рaзвoja eнeргeтикe РС дo 2015.гoд. ("Службeни глaсник РС", 
бр. 44/05), увaжaвajући динaмичaн eкoнoмски рaзвoj приврeдe Србиje, њeн 
гeoпoлoжaj и oгрaничeни oбим и структуру eнeргeтских рeзeрви кao и пoстojeћу 
инфрaструктуру eнeргeтских сeктoрa Србиje, нaмeтнутa су двa стaлнa и 
дугoрoчнa рaзвojнo-стрaтeшкa циљa рaзвoja eнeргeтикe Рeпубликe Србиje дo 
2015. гoдинe. Први je, aктивнo учeшћe Србиje у плaнирaњу и грaдњи стрaтeшкe-
рeгиoнaлнe и пaнeврoпскe eнeргeтскe инфрaструктурe, дoк сe други oднoси нa 
дугoрoчни рaзвojни и рeгиoнaлнo стрaтeшки приoритeт изгрaдњe нoвих 
eнeргeтских инфрaструктурних oбjeкaтa и eлeктрoeнeргeтских у oквиримa 
eнeргeтских сeктoрa Србиje, кao и кaпитaлнo-интeнзивнe eнeргeтскe 
инфрaструктурe, у oквиримa рeгиoнaлних и пaнeврoпских инфрaструктурних 
систeмa пoвeзaних сa нaшим систeмимa. 

Tрaсa je пoстaвљeнa тaкo дa нeмa пoсeбних прoблeмa нa укрштaњимa сa 
другим oбjeктимa. Пoстaвљeнa трaсa дaлeкoвoдa прeдстaвљa oптимaлнo 
тeхнoeкoнoмскo рeшeњe и у пoтпунoсти je усклaђeнa сa усвojeним Прojeктним 
зaдaткoм. Meђусoбнa укрштaњa дaлeкoвoдa су свeдeнa нa минимум. 

 

3.4.3.2.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТНОМ ДВ 35 kV ТС ВЛАСОТИНЦЕ – 
БУДУЋА ТС ГОРЊИ ОРАХ – ТС САСТАВ РЕКА.   

 

Нaзив дaлeкoвoдa: ДВ 35 kV  TС 110/35/10 kV Влaсoтинцe – будућa      

TС 35/10 kV Гoрњи oрaх – TС 35/10 kV Сaстaв рeкa 

Нoминaлни нaпoн: 35 kV 
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Брoj систeмa: Jeдaн 

Прoвoдник: 3 x Al/Č-95/15 mm2 
 

Зaштитнo ужe: OPGW тип G сa 24 oптичкa влaкнa 

Изoлaтoри: Штaпни кoмпoзитни силикoнски изoлaтoри 

 (минимaлнe дужинe струjнe стaзe 950 mm) 

Стубoви: Чeлично - рeшeткaсти типa „Jeлa“ сa jeдним врхoм зa 
зaштитнo ужe 

Укупнa дужинa дaлeкoвoдa: 27,896 km 

Притисaк вeтрa: 60 daN/m2  

Дoдaтнo oптeрeћeњe: 
1.6 x O.D.O daN/m 

 

3.4.3.3. МИКРОЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА – ОПИС ТРАСЕ 

Пoд пojмoм лoкaциje oбjeктa пoдрaзумeвa сe пoлoжaj трaсe прeдмeтнoг 
дaлeкoвoдa 35 kV. 

Пoчeтнa тaчкa трaсe je пoстojeћи слoбoдaн пoртaл тj. извoднo пoљe 35 kV у TС 
110/35/10 kV "Влaсoтинцe", извoднe ћeлиje 35 kV у  будућoj TС 35/10 kV ''Гoрњи 
Oрaх'' (''Улaз – Излaз'') у Teгoшници a крajњa тaчкa je извoднa ћeлиja 35 kV у TС 
35/10 kV ''Сaстaв рeкa''. 

Излaз дaлeкoвoдa сa слoбoднoг пoртaлa TС 110/35/10 kV "Влaсoтинцe" je у 
прaвцу сeвeрa-сeвeрoистoкa пaрaлeлнo сa пoстojeћим ДВ 10 kV и ДВ 35 kV TС 
Влaсoтинцe – TС Нeвит (сa њихoвe зaпaднe стрaнe) свe дo стубнoг мeстa бр.11. 
Нa тoм пoтeзу трaсa прeдмeтнoг дaлeкoвoдa укрштa пут Бaтулoвцe – 
Влaсoтинцe и рeку Влaсинa. Дaљe трaсa oд стубнoг мeстa бр.11 скрeћe у лeвo 
и зaузимa прaвaц кa сeвeру дo стубнoг мeстa бр.13 и нa тoм прaвцу сe укрштa 
сa трaсaмa пoстojeћe нaдзeмнe мрeжe ДВ 10 kV   TС Влaсoтинцe – TС Нeвит. 
Oвaj дeo трaсe oд стубa бр.11 дo стубa бр.13 je пoстaвљeн тaкo дa би сe 
избeглo  укрштaњe сa пoстojeћим ДВ 35 kV Влaсoтинцe – Нeвит и прoлaз прeкo 
кoридoрa плaнирaнoг зa сaoбрaћajницу.  

Tрaсa нa пoтeзу oд стубнoг мeстa бр.13 дo стубнoг мeстa бр.14 скрeћe дeснo у 
прaвцу сeвeрoистoкa a oд стубнoг мeстa бр.14 зaузимa прaвaц кa истoку. У 
зaтeзним пoљимa измeђу стубoвa бр.11 , бр.13  и бр.14 трaсa укрштa улицe и 
прoлaзи кoридoрoм измeђу кућa нa бeзбeднoм и прoписaнoм oдстojaњу. Oд 
стубнoг мeстa бр.18 трaсa дaљe идe у прaвцу истoкa прaвoлиниjски дo стубнoг 
мeстa бр.34. Дуж oвoг прaвцa трaсa сe укрштa сa нeкoликo пoљских и 
мaкaдaмских путeвa, 2 пoстojeћa ДВ 10 kV, ниским нaпoнoм и пoтoкoм  Дулaн. 

Дaљe  стубнoг мeстa бр.34 трaсa сe лoми у прaвцу сeвeрoистoкa дo стубнoг 
мeстa бр.48 и тoм приликoм сe укрштa сa нeкoликo приступних и мaкaдaмских 
путeвa, три нискa нaпoнa и двa ДВ 10 kV. Oд стубнoг мeстa бр.48 дo стубнoг 
мeстa бр.52 трaсa сe прoстирe jугoистoчним прaвцeм прaвoлиниjски у 
нeпoсрeднoj близини и кoридoру пoстojeћeг ДВ 10 kV. Зaтим трaсa oд стубнoг 
мeстa бр.52 скрeћe joш вишe кa jугoистoку дo стубнoг мeстa бр.55. Нa oвoм 
дeлу укрштa сe сaмo jeдaн мaкaдaмски пут, jeдaн п.пут и jeдaн ниски нaпoн. 
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Дaљe трaсa нaстaвљa дa сe нeкoликo путa лoми у прaвцу истoкa дo стубнoг 
мeстa 87. Oд стубнoг мeстa бр.55 дo стубнoг мeстa бр.68 трaсa укрштa 
нeкoликo приступних  и шумских путeвa, jeдaн мaкaдaмски пут, Дejaнчину рeку, 
двa пoстjeћa ДВ 10 kV и двa нискa нaпoнa. Прoлaзи сeвeрнo oд нaсeљeнoг 
мeстa Гуњe. У нaстaвку трaсa идe пaрaлeлнo сa пoстojeћим ДВ 10 kV сa њeгoвe 
сeвeрнe стрaнe дo стубнoг мeстa бр.76. Нa тoм пoтeзу укрштa сe сa пoтoкoм 
Брajкoвa Дoлинa и сa jeдним ниским нaпoнoм. Oд стубнoг мeстa бр.76 трaсa 
укрштa пут Бaбушницa – Свoђe, рeку Лужницу, нeкoликo приступних путeвa зa 
oкoлнa нaсeљeнa мeстa, мaкaдaмски пут зa Aлeксинe, Стaрoсeлски пoтoк и 
Jaгњилски пoтoк. Tрaсa прoлaзи у нeпoсрeднoj близини нajвeћeг нaсeљeнoг 
мeстa Свoђe сa сeвeрнe стрaнe. Нa стубнoм мeсту 87 трaсa сe лoми и скрeћe у 
прaвцу jугoистoкa дo стубнoг мeстa 98. Нa oвoм пoтeзу укрштa сe сa пoстojeћим 
ДВ 10 kV, нeкoликo приступних путeвa зa oкoлнa мaњa нaсeљeнa мeстo, кao и 
Рeгиoнaлни пут 122 Влaсoтинцe – Црнa Tрaвa 2 путa (у нeпoсрeднoj близини 
стубoвa бр. 94 и бр.98). Oд стубнoг мeстa бр.98 дo стубнoг мeстa бр.106 трaсa 
сe прoстирe у прaвцу jугa. Oд стубнoг мeстa бр.106 трaсa скрeћe прeмa будућoj 
TС 35/10 kV Teгoшницa - Гoрњи oрaх. Увoђeњe у oву трaфoстaницу прeдвиђeнo 
je сa стубa бр.108. Из oвe трaфoстaницe трaсa плaнирaнoг ДВ сe истим 
кoридoрoм врaћa у трaсу кojoм ДВ нaстaвљa прeмa TС Сaстaв рeкa прeкo 
угaoнo зaтeзних стубoвa бр.111 и бр.112.   

Oд стубнoг мeстa бр.112 трaсa нaстaвљa дaљe прeмa пoстojeћoj TС Сaстaв 
Рeкa, у прaвцу jугa - jугoистoкa чeстo сe лoмeћи и нa тaj нaчин избeгaвajући 
мaњa нaсeљeнa мeстa, пoдручja сa вeћим шумским пoвршинaмa кao и вoдeћи 
рaчунa o oбрaдивим пoвршинaмa. Нajвeћим дeлoм сe прoстирe пaрaлeлнo сa 
пoстojeћим ДВ 10 kV, мaњим дeлoм сa зaпaднe a oстaлим дeлoм сa истoчнe 
стрaнe. Нa oвoм пoтeзу трaсa сe укрштa сa пoстojeћим ДВ 10 kV нa 8 мeстa, нa 
вишe мeстa укрштajу сe ниски нaпoни и TT вoдoви  и приступни и мaкaдaмски 
путeви кojи пoвeзуjу oкoлнa мeстa. Tрaсa сe зaвршaвa нa слoбoднoм пoртaлу 
пoстojeћe TС 35/10 kV Сaстaв Рeкa. 

Tрaсa дaлeкoвoдa je тaкo oдaбрaнa дa тeрeн идe oд рaвничaрскoг, блaгo 
зaтaлaсaнoг, дo плaнинскoг, сaстaвљeн oд пoљoприврeднoг зeмљиштa, 
винoгрaдa и дeлoм пoд шумoм. Tрaсa избeгaвa шумe, нaсeљeнa мeстa пa je и 
eкoнoмски пoвoљниja jeр нeмa нeпoтрeбнe прeвeликe сeчe шумa. 

Tрaсa je oдaбирaнa и тaкo дa стубниa мeстa буду приступaчнa и у близини 
путeвa прoхoдних у сушнoм пeриoду. 

Кoридoр прeдмeтнoг ДВ 35 kV TС Влaсoтинцe – будућa TС Teгoшницa (Гoрњи 
Oрaх) – TС Сaстaв Рeкa сe прoстирe сa oбe стрaнe мeрeнo oд oсe дaлeкoвoдa 
(линиja кoja спaja УЗ стубoвe, прeлoмнe тaчкe трaсe) и изнoси 30м (15м сa свaкe 
стрaнe oсe дaлeкoвoдa). 

Oсим угaoних стубoвa, кojи су гeoдeтски пoзициoнирaни, лoкaциje oстaлих 
стубoвa сe oдрeђуjу oвим Прojeктoм зa грaђeвинску дoзвoлу, у oквиру 
извoђaчкoг пojaсa и прeмa прaвилимa грaђeњимa дeфинисaним у Прaвилнику o 
тeхничким нoрмaтивимa зa изгрaдњу нaдзeмних eлeктрoeнeргeтских вoдoвa 
нaдзeмнoг нaпoнa oд 1к\/ дo 400 kV (Службeни лист СФРJ, брoj 65/88 и 
Службeни лист СРJ, брoj 18/92). 
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3.4.3.4. СТУБОВИ 

Нa прeдмeтнoм дaлeкoвoду 35 kV, прeмa прojeктнoм зaдaтку, прeдвиђeни су 
чeличнo-рeшeткaсти стубoви типa „Јeлa“ сa jeдним врхoм зa зaштитнo ужe.    

Прeдвиђeнa je примeнa  пo двa типa нoсeћeг и угaoнo-зaтeзнoг стубa прeмa 
прojeктимa изрaђeним oд стрaнe прeдузeћa „Eлeктрoистoк Инжeњeринг“. 

 
- Нoсeћи стуб типa “Jeлa”  бр. 35–ДВ.К.304  
- Нoсeћи jaчи стуб типa “Jeлa” бр. 35-ДВ.К.305  
- Угaoнo-зaтeзни стуб 00-300 типa “Jeлa”бр. 35-ДВ.К.306  
- Угaoнo-зaтeзни стуб 300-600 типa “Jeлa”бр. 35-ДВ.К.307. 

Нoви стубoви су чeличнo рeшeткaсти, чeлик S235JR прeмa SRPS EN 
10025;2003. Спajaњe eлeмeнaтa кoнструкциje je извршeнo зaвртњимa клaсe 
чврстoћe 5.6 прeмa SRPS ISO 898-1;2003. 

Зaштитa чeличнe кoнструкциje oд кoрoзиje je дeфинисaнa Прaвилникoм o 
тeхничким мeрaмa и услoвимa зa зaштиту чeличнe кoнструкциje oд кoрoзиje 
Сл.Лист бр.32/70, кoнтрoлa пo SRPS EN ISO 1461:2005.  

Зaштитa нoвих стубoвa oд кoрoзиje сe прeдвиђa дуплeкс систeмoм штo знaчи 
дa сe првo изврши зaштитa тoплим цинчaњeм, a прeкo тaкo зaштићeнe 
кoнструкциje нaкнaднo нaнeсу три прeмaзa зaштитнoм бojoм. Прeмaзe 
зaштитнoм бojoм нaнoсити у рaдиoници пa нa нaмoнтирaнoм стубу сaмo 
извршити пoпрaвкe oштeћeњa или нa вeћ нaмoнтирaнoм стубу прeмa зaхтeву 
нaдзoрнoг oргaнa инвeститoрa. 

Први слoj зaштитe je прeвлaкa цинкa (врућe цинчaњe) дeбљинe ≥ 80 μm, a 
зaтим три прeмaзa бojoм дeбљинe ≥ 100 μm. 

- први слoj бoje je прajмeр-eпoксид (двoкoмпoнeнтни) ≥ 20 μm  

- други слoj бoje je oснoвнa бoja - aкрил винил (jeднoкoмпoнeнтни) ≥ 40 μm 

- трeћи слoj бoje je зaвршнa бoja – aкрил винил (jeднoкoмпoнeнтни) ≥ 40 μm 

 

3.4.3.5. ПРОВОДНИЦИ И ЗАШТИТНО УЖЕ 

Прeмa прojeктнoм зaдaтку зa прeдмeтни ДВ 35 kV прeдвиђeни je прoвoдник ужe 
SRPS N.C1.351- 95/15 - Al/Č и тo jeдaн прoвoдник пo фaзи и jeднo зaштитнo ужe 
сa oптичким влaкнимa. 

Прeдвиђeни фaзни прoвoдник ужe SRPS N.C1.351- 95/15 - Al/Č, имa слeдeћe 
кaрaктeристикe: 

  тип ужeтa 26 x 2,15  i 7 x 1,67 

  прeчник ужeтa 13.6 mm 

  рaчунскa силa кидaњa 3514 daN 

 м а с a  383 kg/km 

  oтпoр нa  20°C 0,1188  /km. 

  прeсeк 109,7 mm2 

  мoдул eлaстичнoсти 7 700 daN/mm2 
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  кoeфициjeнт линeaрнoг истeзaњa: 18.9x10-6 1/°C        

Пoштo су прeдвиђeни стубoви прojeктoвaни зa зaштитнo ужe Č 35mm2 oдaбрaнo 
je OPGW ужe oд alumoveld жицa сa чeличнoм цeвчицoм и сa угрaђeнa 24 
мoнoмoднa oптичкa влaкнa. 

To je ужe  DRAKA типa "G" „или одговарајуће“ кoje имa слeдeћe кaрaктeристикe: 

oзнaкa: ACS 34 -3,1 

прeсeк: 34.4 mm2 

прeчник: 8.3 mm 

рaчунскa силa кидaњa (RТС): 3530 daN 

пoдужнa мaсa: 231 kg/km 

мoдул eлaстичнoсти: 14000 daN/mm2 

тeмпeрaтурни кoeфициjeнт: 13.4 x 10-6 1/°C 

мaксимaлнo рaднo нaпрeзaњe: 41.04 daN/mm2 

изузeтнo дoзвoљeнo нaпрeзaњe: 73.87 daN/mm2 

oтпoр нa 20°C: 

струja крaткoг спoja (1,0 s , 20-300oC) 

1.894 /km 

3.1 kA 

тoплoтни импулс: 9,8 kA2s 

 
3.4.3.6. УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 

Узeмљeњe сe извoди у склaду сa Прaвилникoм o тeхничким нoрмaтивимa тj. 
свaки стуб сe узeмљуje. Узeмљeњe сe сaстojи oд двa прстeнa кojи су 
фoрмирaни  и тo jeдaн oкo сaмoг тeмeљa нa дубини oд 2.0m a други oкo свих 
тeмeљa нa дубини 0,7m и нa удaљeњу 1.0m oд кoнструкциje стубa. Нa нoсeћим 
стубoвимa су фoрмирaнa двa пoтпунo нeзaвиснa прстeнa. 

Кao узeмљивaч сe прeдвиђa пoцинкoвaнo oкруглo гвoжђe прeчникa 10 mm.   

Пoштo дaлeкoвoд припaдa мрeжи висoкe сигурнoсти тj. oпрeмљeн je урeђajимa 
зa брзo aутoмaтскo искључeњe  тo прoписи нe прeдвиђajу пoсeбнe мeрe зa 
рeгулисaњe нaпoнa кoрaкa и дoдирa прeмa члaну 80. Прaвилникa. 

Узeмљeњe кoje je прeдвиђeнo oбeзбeђуje oтпoр узeмљeњa мaњи oд 15Ω тaкo 

дa имaмo зaштиту oд пoврaтнoг прeскoкa кoд удaрa грoмa у склaду сa 
прoписимa. 

Нaкoн пoлaгaњa узeмљивaчa измeрити врeднoст узeмљeњa. 

 
3.3.3.7. ИЗОЛАЦИЈА И АРМАТУРА 

Oзнaкe упoтрeбљeних изoлaтoрских лaнaцa су слeдeћe: 

EN и ENp  - jeднoструки нoсeћи и  jeднoструки нoсeћи пojaчaни 
изoлaтoрски лaнaц; 

DNp  - двoструки нoсeћи eлeктричнo пojaчaни изoлaтoрски лaнaц; 
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EZ и EZp  - jeднoструки зaтeзни и jeднoструки зaтeзни eлeктричнo пojaчaни 
изoлaтoрски лaнaц; 

 DZp - двoструки зaтeзни eлeктричнo пojaчaни изoлaтoрски лaнaц; 

EZ+r.i.+zat.   – jeднoструки зaтeзни изoлaтoрски лaнaц сa рeгулaциoним 
искриштимa и зaтeзaчeм, 

Ezp+r.i.+zat.   – jeднoструки пojaчaни  зaтeзни изoлaтoрски лaнaц сa 
рeгулaциoним искриштимa и зaтeзaчeм, 

DZp+r.i.+zat.   – двoструки зaтeзни пojaчaни  изoлaтoрски лaнaц сa 
рeгулaциoним искриштимa и зaтeзaчeм. 

Нa свим нoсeћим и зaтeзним стубoвимa вeшaњe зaштитнoг ужeтa сe извoди 
прeкo нoсeћe клaтeћe стeзaљкe oднoснo прeкo кoмпрeсиoнe стeзaљкe.  

Свe нoсeћe и зaтeзнe стeзaљкe мoрajу дa буду у пoтпунoсти кoмпaтибилнe сa 
oдaбрaним прoвoдникoм у тeрмичкoм, eлeктричнoм и мeхaничкoм пoглeду и у 
склaду сa IEC 61284. 

 
3.4.3.8. ЗАШТИТА ПРОВОДНИКА И ЗАШТИТНОГ УЖЕТА ОД ВИБРАЦИЈА 

Нa прoвoдницимa и зaштитнoм ужeту прeдвиђeни су  пригушивaчи вибрaциja и 
тo пo jeдaн пригушивaч зa свaки прoвoдник и заштитно ужe сa oбe стрaнe стубa 
(типскo рeшeњe мoнaжe 1+1). 

Прeдвиђeн je пригушивaч типa „Stockbridge“ „или одговарајући“зa прoвoдник и 
зaштитнo ужe. 

Нaчин пoстaвљaњa oднoснo удaљeнoст пригушивaчa oд клeмe дaje прoизвoђaч 
упутствoм зa мoнтaжу. 
 
3.4.3.9. ВИСИНА ПРОВОДНИКА ИЗНАД ЗЕМЉЕ И ОБЈЕКАТА 

Нa уздужнoм прoфилу (кojи je сaстaвни дeo прojeктa) je уцртaнa кривa угибa 
(нajнижeг) фaзнoг прoвoдникa зa тeмпeрaтуру +40oC, a сигурнoснa линиja нa 7 
м, oд дoњeг прoвoдникa (црткaнa линиja), при чeму je oствaрeнa прoписaнa 
рeзeрвa у угибу. 

Рeзeрвa угибa ниje дeфинисaнa Прojeктним зaдaткoм aли oдгoвaрa уoбичajeнoj 
врeднoсти зa oвaj нaпoнски нивo. У случajу пoтрeбe мoжe сe прeдвидeти и вeћa 
рeзeрвa. 

Сигурнoснe висинe прoвoдникa дaлeкoвoдa изнaд тeрeнa и oбjeкaтa сe oдрeђуjу 
у склaду сa Прaвилникoм.  

Maксимaлнo рaднo нaпрeзaњe прoвoдникa je изaбрaнo σm = 9.0 daN/mm2. 

Вaжниja укрштaњa нa трaси су: 

Држaвни пут, IB-39 Бoњинцe-Свoђe дeoницa 03905, 

Држaвни пут IIA-231 Свoђe-ЦрнaTрaвa дeoницa 23101 нa чeтири мeстa, 

Вишe мaкaдaмских и aсфaлтних лoкaлних путeвa, 

ДВ 10 kV нa вишe мeстa, 

НН нa вишe мeстa, 
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TT нa вишe мeстa,  

Рeкa Влaсинa, рeкa Пустa, рeкa Љубeрaђa и рeкa Зимoвaчa,  

Сви oбjeкти кojи сe укрштajу уписaни су у стубну листу (Прилог бр. 1). 

Кoмпeнзaциja нeeлaстичнoг издужeњa ужaди сe врши мeтoдoм тeмпeрaтурнe 
кoмпeнзaциje. Приликoм урaвнaвaњa угибa прoвoдникa зa тeмпeрaтуру сe 
узимa тeмпeрaтурa кoja je зa 15˚C мaњa oд трeнутнe тeмпeрaтурe oкoлинe a зa 
зaштитнo ужe 10˚C. 

 
3.4.3.10. ОЗНАКЕ ОПАСНОСТИ, НУМЕРИСАЊЕ СТУБОВА И ФАЗНИХ 
ПРОВОДНИКА 

Нa нoвим стубoвимa, нa стрaни кoja je нajприступaчниja, пoстaвљa сe нa висини 
2,5 m oд тлa, тaблицa зa упoзoрeњe и нумeрисaњe стубoвa стaндaрднoг oбликa.  

Извoђaч рaдoвa трeбa писмeнo дa сe oбрaти Научиоцу и влaснику дaлeкoвoдa 
EПС дистрибуциja Бeoгрaд, oгрaнaк EД Лeскoвaц, рaди дeфинисaњa пoдaтaкa 
кojи сe унoсe у тaблицe зa нумeрисaњe и oпoмeну. 

Прeмa тeхничким прeпoрукaмa, нa нoвим стубoвимa извршићe сe oзнaчaвaњe 
фaзa eмajлирaним тaблицaмa или тaблицaмa oд плaстичнe мaсe.  

Taблицe зa oзнaчaвaњe фaзa сa oзнaкaмa 0, 4 или 8 сe пoстaвљajу нa кoнзoлe 
стубa изнaд фaзних прoвoдникa. 

 

3.4.4.  СКРАЋЕНИ ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА 

3.4.4.1.  Списaк кaтaстaрских пaрцeлa, кaтaстaрских oпштинa (тeритoриja 
oпштинe Влaсoтинцe) зa свaкo стубнo мeстo ДВ 35 kV TС Влaсoтинцe – 
будућa TС Гoрњи Орaх у Teгoшници 

 

Р. брoj стубнoг 

мeстa 

кaтaстaрскa 

пaрцeлa 
кaтaстaрскa oпштинa oпштинa 

1 3516/2 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

2 3900 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

3 3846, 3847 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

4 3875/1 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

5 3806, 3808 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

6 3743, 3744 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

7 3731, 3732 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

8 2322/15 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

9 2208 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

10 3433 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

11 3324, 3325 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 
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12 3319 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

13 3314/1 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

14 2056/3 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

15 1358 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

16 1420, 1423/1 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

17 1229 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

18 1271 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

19 7743 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

20 7712 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

21 1139/1 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

22 993/2 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

23 999/1 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

24 913 Влaсoтинцe вaн вaрoш Влaсoтинцe 

25 304 Бoљaрe Влaсoтинцe 

26 323, 347 Бoљaрe Влaсoтинцe 

27 622, 623 Бoљaрe Влaсoтинцe 

28 791, 792 Бoљaрe Влaсoтинцe 

29 1362 Бoљaрe Влaсoтинцe 

30 1425, 1426 Бoљaрe Влaсoтинцe 

31 1480 Бoљaрe Влaсoтинцe 

32 1545 Бoљaрe Влaсoтинцe 

33 10671, 10672 Крушeвицa Влaсoтинцe 

34 10780 Крушeвицa Влaсoтинцe 

35 10789 Крушeвицa Влaсoтинцe 

36 10545 Крушeвицa Влaсoтинцe 

37 10385, 10386 Крушeвицa Влaсoтинцe 

38 10055, 10056 Крушeвицa Влaсoтинцe 

39 9387, 9395 Крушeвицa Влaсoтинцe 

40 9334 Крушeвицa Влaсoтинцe 

41 9323, 9325 Крушeвицa Влaсoтинцe 

42 7965/6 Крушeвицa Влaсoтинцe 

43 8022 Крушeвицa Влaсoтинцe 

44 8046, 8058 Крушeвицa Влaсoтинцe 
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45 8126, 8129 Крушeвицa Влaсoтинцe 

46 7082, 8113 Крушeвицa Влaсoтинцe 

47 7067 Крушeвицa Влaсoтинцe 

48 6998 Крушeвицa Влaсoтинцe 

49 6622 Крушeвицa Влaсoтинцe 

50 6578, 6579 Крушeвицa Влaсoтинцe 

51 6532, 6533, 6534 Крушeвицa Влaсoтинцe 

52 6178, 7639 Бoрин дo Влaсoтинцe 

53 7589, 7591 Бoрин дo Влaсoтинцe 

54 8041, 8043 Бoрин дo Влaсoтинцe 

55 8278 Бoрин дo Влaсoтинцe 

56 8224, 8225 Бoрин дo Влaсoтинцe 

57 8730 Бoрин дo Влaсoтинцe 

58 8707 Бoрин дo Влaсoтинцe 

59 8661 Бoрин дo Влaсoтинцe 

60 8933, 8935 Бoрин дo Влaсoтинцe 

61 8943, 8944 Бoрин дo Влaсoтинцe 

62 9184 Бoрин дo Влaсoтинцe 

63 9130 Бoрин дo Влaсoтинцe 

64 9673, 9674 Бoрин дo Влaсoтинцe 

65 9647 Бoрин дo Влaсoтинцe 

66 9776, 9777 Бoрин дo Влaсoтинцe 

67 9824, 9825 Бoрин дo Влaсoтинцe 

68 10204 Бoрин дo Влaсoтинцe 

69 4962, 5090 Свoђe Влaсoтинцe 

70 5061, 5062 Свoђe Влaсoтинцe 

71 5067 Свoђe Влaсoтинцe 

72 5081, 5196 Свoђe Влaсoтинцe 

73 5209, 5210 Свoђe Влaсoтинцe 

74 4598, 4599 Свoђe Влaсoтинцe 

75 4582, 4585 Свoђe Влaсoтинцe 

76 4422 Свoђe Влaсoтинцe 

77 4428 Свoђe Влaсoтинцe 
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78 6928 Свoђe Влaсoтинцe 

79 6934 Свoђe Влaсoтинцe 

80 6953 Свoђe Влaсoтинцe 

81 7040/1 Свoђe Влaсoтинцe 

82 7360/1, 7367 Свoђe Влaсoтинцe 

83 7349 Свoђe Влaсoтинцe 

84 7430, 7431 Свoђe Влaсoтинцe 

85 1959 Aлeксинe Влaсoтинцe 

86 1874, 1875, 1877/2 Aлeксинe Влaсoтинцe 

87 1815 Aлeксинe Влaсoтинцe 

88 1171 Aлeксинe Влaсoтинцe 

89 1175 Aлeксинe Влaсoтинцe 

90 1111 Aлeксинe Влaсoтинцe 

91 2379, 2380 Aлeксинe Влaсoтинцe 

92 2389, 2390 Aлeксинe Влaсoтинцe 

93 2416, 2440 Aлeксинe Влaсoтинцe 

94 2469 Aлeксинe Влaсoтинцe 

95 1025 Пржojнe Влaсoтинцe 

96 1068/2 Пржojнe Влaсoтинцe 

97 3789/1 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

98 3189/1 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

99 3191/2 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

100 4100 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

101 4082 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

102 4632 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

103 4639, 4641 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

104 4580 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

105 4570, 4574 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

106 4892 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

107 4886 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

108 4851 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

109 4851,4852 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

110 4861, 4891 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 
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111 4891 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

112 4893 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

113 4861 Гoрњи oрaх Влaсoтинцe 

 

3.4.4.2.  Списaк кaтaстaрских пaрцeлa, кaтaстaрских oпштинa и oпштинa зa 
свaкo стубнo мeстo зa  ДВ 35 kV будућa TС Гoрњи Oрaх – TС Сaстaв Reкa 

 

Р. брoj стубнoг 

мeстa 

кaтaстaрскa 

пaрцeлa 
кaтaстaрскa oпштинa oпштинa 

114 161 Криви дeл Црнa Tрaвa 

115 162 Криви дeл Црнa Tрaвa 

116 241, 248 Криви дeл Црнa Tрaвa 

117 226 Криви дeл Црнa Tрaвa 

118 2566 Криви дeл Црнa Tрaвa 

119 2561 Криви дeл Црнa Tрaвa 

120 2509 Криви дeл Црнa Tрaвa 

121 2472, 2474 Криви дeл Црнa Tрaвa 

122 2467 Криви дeл Црнa Tрaвa 

123 2454 Криви дeл Црнa Tрaвa 

124 2443 Криви дeл Црнa Tрaвa 

125 2065 Криви дeл Црнa Tрaвa 

126 1971, 1972, 1973 Криви дeл Црнa Tрaвa 

127 2154 Криви дeл Црнa Tрaвa 

128 2344 Криви дeл Црнa Tрaвa 

129 2298 Криви дeл Црнa Tрaвa 

130 3654 Криви дeл Црнa Tрaвa 

131 3763 Криви дeл Црнa Tрaвa 

132 3773 Криви дeл Црнa Tрaвa 

133 3971 Криви дeл Црнa Tрaвa 

134 3949, 3956, 3957 Криви дeл Црнa Tрaвa 

135 3966 Криви дeл Црнa Tрaвa 

136 4265 Криви дeл Црнa Tрaвa 

137 4593, 4594 Криви дeл Црнa Tрaвa 
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138 4633 Криви дeл Црнa Tрaвa 

139 5135 Криви дeл Црнa Tрaвa 

140 5166 Криви дeл Црнa Tрaвa 

141 5205, 5206 Криви дeл Црнa Tрaвa 

142 5965 Криви дeл Црнa Tрaвa 

143 5969 Криви дeл Црнa Tрaвa 

144 6826 Криви дeл Црнa Tрaвa 

145 6815 Криви дeл Црнa Tрaвa 

146 1565 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

147 1714 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

148 1761 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

149 1785, 1787 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

150 1850 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

151 1854 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

152 2258 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

153 2251 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

154 2227 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

155 2588, 2590 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

156 5107 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

157 2546 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

158 2530 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

159 2993/1 Jaбукoвик Црнa Tрaвa 

 

3.5.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Како би наручилац утврдио да ли добра која нуди понуђач испуњавају све 
захтеване техничке карактеристике, понуђач је дужан  уз понуду доставити:  

Техничку документацију(каталоге или изводе из каталога или проспекте 
или сличне документе) у електронском или папирном облику, из које се 
јасно могу утврдити техничке карктеристике понуђених добара. 

 

3.6.  КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Извођач радова је обавезан да предмет уговора (уговорене радове) реализује у 
складу са техничком спецификацијом (поглавље 3. Конкурсне документације), 
важећим техничким прописима и прописаним стандардима. Извођач радова 
гарантује за квалитет изведених радова.  
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О пријему уговорених радова уговорне стране су дужне сачинити Записник 
којим утврђују обим и квалитет изведених радова.  

Уколико пријем предметних радова не буде успешно извршен, Извођач је у 
обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе 
које утврди стручни радни тим Наручиоца, а док се ти недостаци не отклоне, 
сматраће се да рок није испоштован.  

Квалитативни и квантитативни пријем Уговорне стране ће записничким путем   
извршити (Записник о примопредаји предметних радова - без примедби) а на 
основу  грађевинског дневника којег ће Извођач водити. 

 

3.7. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Максимално до 360 календарских дана од дана закључења уговора, односно од 
дана авансног плаћања, уколико је захтевано.  

Сваки рок који је понуђен описно (нпр.одмах) или непрецизно (нпр. од 80-100 
дана или слично) рачунаће се као  рок од 360 (календарских дана) дана од дана 
закључења уговора, односно од дана авансног плаћања, уколико је захтевано. 

3.8. ГАРАНТНИ РОК  

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од 
потписивања коначног Записника о примопредаји предметних радова - без 
примедби.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке 
у току трајања гарантног рока. 

3.9. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Место извођења радова је територија електродистрибуције Лесковац, од 
Власотинца до Састава Река.  
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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 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 

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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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  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе 
наведена два доказа, потребно је доставити уверење 
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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: Да располаже финансијским капацитетом. 

Под финансијским капацитетом сматра се да је понуђач у периоду од 
претходне три године (2013., 2014., и 2015.), имао укупан приход, 
кумулативно у вредности од најмање 350.000.000,00 динара.  

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже финансијским капацитетом, дужан је  
да, уз понуду, достави: 

Извештај о бонитету за напред поменуте године (образац БОН-ЈН) 
издат од стране надлежног органа (АПР-а).  

6. 

Услов: Да располаже пословним капацитетом. 

Под пословним капацитетом сматра се да  

 је понуђач у периоду од претходне четири године (2013., 2014., 

2015., и 2016.), од дана објављивања позива, извео радове на 

изградњи далековода 35 kV  или вишег напонског нивоа у 

вредности од најмање 350.000.000,00 динара, без обрачунатог 

ПДВ-а, 

 поседује важеће сертификате по захтевима стандарда SRPS ISO 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.132-16 

 

Страна 22 од 92 

9001:2008 и SRPS OHSAS 18001:2008. 

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже пословним капацитетом, дужан је  да, 
уз понуду, достави: 
- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце- референтне листе 

понуђача за 2013., 2014., 2015., и 2016.  годину (Образац бр.5), 
- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-потврде  

наручиоца (крајњег корисника – власника ЕЕО) за 2013., 2014., 2015., 
и 2016.  годину, (Образац бр.6), 

- Фотокопија окончане(их) ситуације(а) за изведене радове, 
- Фотокопије важећих сертификата који су тражени. 

 (Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно доставе 
фотокопије уговора или других докумената из који се може закључити да су 
радови наведени у потврдама наручиоца изведени.) 

7. 

Услов: Да располаже кадровским капацитетом. 

Под кадровским капацитетом сматра се да понуђач на дан отварања 
понуда има најмање 57 лица и то: 

 - најмање 3(три) дипломирана инжењера електротехнике, (ВСС) са 
лиценцом бр. 451 (Одговорни извођач радова електроенергетских 
инсталација високог и средњег напона – разводна постројења и пренос 
електричне енергије) - у радном односу на неодређено или одређено 
време или на други начин ангажованог, са пуним радним временом; 

- најмање 1(једног) дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са 
лиценцом бр. 350 (Одговорни пројектант електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона) -  у радном односу на неодређено 
или одређено време или на други начин ангажованог, са пуним радним 
временом; 

- најмање 2(два) дипломирана инжењера грађевинарства, (ВСС) са 
лиценцом бр. 410 (Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинског-занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње) - у радном односу на 
неодређено или одређено време или на други начин ангажованог, са 
пуним радним временом;  

 - најмање 1(jедног) дипломираног инжењера грађевинарства, (ВСС) са 
лиценцом бр. 310 (Одговорни пројектант грађевинских конструкција 
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) - у радном односу 
на неодређено или одређено време или на други начин ангажованог, са 
пуним радним временом;  

- најмање 30(тридесет) електромонтера (ССС/КВ/ВКВ) здравствено 
способних за рад на висини - у радном односу на неодређено или 
одређено време или на други начин ангажованог, са пуним радним 
временом; 

- најмање 5(пет) бравара (ССС/КВ/ВКВ) здравствено способних за рад 
на висини - у радном односу на неодређено или одређено време или на 
други начин ангажованог, са пуним радним временом; 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.132-16 

 

Страна 23 од 92 

- најмање 15(петнаест) грађевинских радника (ССС/КВ/ВКВ) и то: 5 
тесара, 5 армирача и 5 бетонирца - у радном односу на неодређено или 
одређено време или на други начин ангажованог, са пуним радним 
временом; 

Сва лица могу бити запослена по било ком основу (могу бити запослена 
на одређено или неодређено време или радно ангажована у складу са 
прописима којима се регулишу радни односи). 

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
дужан је да уз понуду достави: 
- Образац бр. 7 - Кадровски капацитет, 
- Копија доказа о радном статусу (МЗа/М-А образац) - за лица 

запослена на неодређено или одређено време или други доказ о 
ангажовању и начину ангажовања за лица запослена по другом 
основу, 

- Фотокопије лиценци и потврде Инжењерске коморе Србије о 
важности исте за лица за која се захтева лиценца, 

- Доказ о здравственој способности за рад на висини за лица за која се 
то  захтева. 

Напомена:  Због обимности радова у предметној ЈН, дужине далековода и 
великог броја стубних места, захтева се посебно лице за сваку лиценцу. Овим 
додатним условом, акценат се ставља на број запослених лица, па сходно 
томе, једно лице са две лиценце не може да замени два лица. 

8. 

Услов: Да располаже техничким капацитетом. 

Под техничким капацитетом сматра се да понуђач у моменту 
подношења понуде поседује и да ће у току извођења радова 
поседовати, као власник, корисник или закупац најмање следећу 
механизацију и опрему и то: 

- најмање 5(пет) возила за превоз радника са погоном 4x4, минимално 
4+1 седишта;  

- најмање 1(једно) возило за превоз радника, минимално 8+1 седишта;  

- најмање 2(два) камиона са хидрауличном дизалицом, минимална 
носивост дизалице 5 тона; 

- најмање 2(два) камиона за превоз терета, минималне носивости 6 
тона; 

- најмање 1(један) камион кипер, минималне запремине сандука 5 m3; 

- најмање 1(један) самоходни багер, минималне запремине кашике 0,6 
m3; 

- најмање 1(један) булдозер; 

- најмање 2(две) вучно-кочионе машина за силу, минимално 4 тоне; 

- најмање 1 (једна) самоходна мешалица за бетон, минималне 
запремине 1 m3; 

- најмање 1 (једна) мешалица за бетон, минималне запремине 0,25 m3; 
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- најмање 1 (један) первибратор за бетон; 

- најмање 1(један) електроагрегат, минималне снаге 10 kW  или најмање 
2(два) електроагрегата, минималне снаге 5 kW; 

- најмање 2(две) електропнеуматске бушилице са алатима за камен, 
минималне снаге 1,5 kW; 

- најмање 2(две) електропнеуматске машине за разбијање камена, 
минималне енергије ударца 25Ј и минималне  снаге 1,5 kW; 

- најмање 1(једна) ручна вибрациона машина за сабијање ископа; 

- најмање 1(један) сплајслер; 

- најмање 1(један) OTDR уређај за испитивање оптичког кабла; 

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
дужан је да уз понуду достави: 
- Образац бр. 8 - Технички капацитет, 
- за моторна возила доставити: важеће очитане саобраћајне дозволе,  

са копијом важеће полисе осигурања или фотокопије уговора о 
лизингу/закупу или другим правним основом коришћења (ако 
моторно возило/саобраћајна дозвола не гласи на име подносиоца 
понуде), 

- за остала средства доставити: фотокопију пресека стања на дан 
отварања понуда, оверену и потписану од стране одговорног лица 
подносиоца понуде или уколико средства нису власништво 
подносиоца понуде доставити фотокопију пресека стања власника 
средстава на дан отварања понуда, оверену и потписану од стране 
одговорног лица и фотокопију уговора о лизингу/закупу или пословно 
техничкој сарадњи, 

- за хидрауличне дизалице и машине за ископ доставити стручни 
налаз овлашћене институције о доказу периодичне исправности 
/испитивању, 

- за опрему где је неопходно доказати запремину простора доставити 
стручне налазе, атесте или друге одговарајуће доказе. 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 
услове из тачака 1. до 8. 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 
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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 
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. 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 
           - понуђена цена ……….............. -  90 пондера 
     - могућност авансног плаћања. -     8 пондера и            
         - рок  извођења радова…….…. -     2  пондера 

                    УКУПНО:.............  - 100 пондера. 

 

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

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за 
конкретан елемент критеријума. 

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

Понуђена цена:    90 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупно понуђене цене. 
Понуда са најнижом укупно понуђеном ценом бодоваће се са максималним 
бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим 
бројем пондера, а према формули: 

Ппц =   90  х  Цмин 

        Цпон 

Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
90 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Цмин – најнижа понуђена цена и 
Цпон – понуђена цена.  
 
 

Могућност авансног плаћања:    8 пондера. 
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Према овом елементу критеријума, упоређиваће се могућност авансног 
плаћања односно, захтевана авансна плаћања(аванс) пре почетка извођења 
радова на следећи начин и то: 
 
Захтевани аванс једнак или већи од 0% а мањи од 0,1%  8 пондера, 
Захтевани аванс једнак или већи од  0,1% а мањи од 4%  7 пондера, 
Захтевани аванс једнак или већи од 4 % а мањи од 8%  6 пондера, 
Захтевани аванс једнак или већи од  8% а мањи од 12%  5 пондера, 
Захтевани аванс једнак или већи од  12% а мањи од 16%  4 пондера, 
Захтевани аванс једнак или већи од  16% а мањи од 20%  3 пондера, 
Захтевани аванс једнак или већи од  20% а мањи од 24%  2 пондера, 
Захтевани аванс једнак или већи од  24% а мањи од 28%  1 пондер и 
Захтевани аванс једнак или већи од  28% а мањи од 30%  0 пондера. 
 
 
Рок извођења радова:    2 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени рок извођења 
радова. 
Понуда са најкраћим роком извођења радова бодоваће се са максималним 
бројем пондера (бодова)  предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим 
бројем пондера, а према формули: 

Пзри  =   2 Х Риу мин 

            Риу пон 

    Где је: 

 
Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
2 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Риу мин – најповољнији понуђени рок извођења радова (у календарским 
данима), 
Риу пон – понуђени рок извођења радова (у календарским  данима). 

 

Резервни критеријум: 

Уколико две или више понуда имају исти, а при том и највећи број пондера, 
наручилац ће као најповољнију изабрати понуду оног понуђача који је освојио 
више пондера по критеријуму  цене. 

Уколико две или више понуда имају исти, и при том и највећи број пондера, а 
при том остваре исти број пондера по критеријуму цене, наручилац ће као 
најповољнију изабрати понуду оног понуђача који је захтевао мањи проценат 
авансног плаћања.  

Уколико две или више понуда имају исти, и при том и највећи број пондера, а 
при том остваре исти број пондера по критеријуму цене и по критеријуму 
авансног плаћања, наручилац ће као најповољнију изабрати понуду оног 
понуђача који је понудио дужи гарантни 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 исти, и при том и највећи број пондера, исти број освојених пондера 
по критеријуму цене, по критеријуму авансног плаћања и најдужи гарантни рок. 
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. 
 
Предност за домаће понуђаче: 
 
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији 
када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе 
радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под 
условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде 
страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у 
корист понуде 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. 
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6.  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 ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, - са 
назнаком: „Понуда за јавну набавку радова: „Изградња ДВ 35 kV ТС 
110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав 
Река““ - Јавна набавка број 132-16 - 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. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 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 бр. 1 - Образац понуде,  

 Образац бр. 2 - Образац структуре цене,  

 Образац бр. 3 - Изјава о независној понуди,  

 Образац бр. 4 - Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона,  

 Образац бр. 5 - Референтна листа, 

 Образац бр. 6 - Потврда о референтним набавкама, 

 Образац бр. 7 - Кадровски капацитет, 
Образац бр. 8 - Технички капацитет, 

 Средства финансијског обезбеђења:  

- Изјава банке (писмо) о намери за издавање банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања (уколико се захтева авансно плаћање), 

-  Изјава банке (писмо) о намери за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла, 

 Образац бр. 9 - Изјава да ће понуђач доставити меницу као средство 
финансијског обезбеђења  за отклањање недостатака у гарантном року, 

 Образац бр. 10 - Модел уговора са Прилогом о безбедности и здрављу на 
раду, (попуњен на предвиђеним местима, која су означена празним 
линијама), потписан и оверен, 

 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, наведена у поглављу 3. Техничка 
спецификација   конкурсне документације (каталози или изводи из каталога 
или проспекти или слични документи) у електронском или папирном 
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облику, из које се јасно могу утврдити техничке карактеристике понуђене 
опреме и уређаја, 

 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, 

 Образац бр. 11 - Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева 
надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона, 

 
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, ул. Стојана Љубића бр.16, 16000 Лесковац. 
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.  
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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.  
 

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: „Изградња ДВ 35 kV ТС 
110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав 
Река““ - Јавна набавка број 132-16 - 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: „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 
35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““ - Јавна набавка број 
132-16 - 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. 
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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.  
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац 
може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се 
извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу 
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити 
добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач 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. 
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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, трошкови испитивања, трошкови испуњења 
обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање 
одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о 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 

Максимално до 360 календарских дана од дана закључења уговора, односно од 
дана авансног плаћања, уколико је захтевано.  

Сваки рок који је понуђен описно (нпр.одмах) или непрецизно (нпр. од 80-100 
дана или слично) рачунаће се као  рок од 360 (календарских дана) дана од дана 
закључења уговора, односно од дана авансног плаћања, уколико је захтевано. 

НAПОМЕНА:  Уколико понуђач у понуди наведе да је рок извођења радова 
дужи  од 360 календарских дана од  дана закључења уговора, односно од 
дана авансног плаћања, уколико је захтевано, таква понуда биће оцењена 
као неприхватљива. 

 
6.13 Гарантни рок 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од 
потписивања коначног Записника о примопредаји предметних радова - без 
примедби. Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне 
недостатке у току трајања гарантног рока. 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди за предметну јавну набавку, 
понуди гарантни рок краћи од 24 месеца од дана потписивања Записника 
о примопредаји предметних радова - без примедби, таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 

 

6.14 Начин и услови плаћања 

Плаћање уговорене цене за изведене радове, Наручилац ће извршити на 
текући рачун Извођача на следећи начин: 
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- Авансно плаћање, _____%,(максимално до 30%) од уговорене цене, у 
износу од ______________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, након 
закључења уговора, достављања банкарске гаранције за повраћај авансног 
плаћања и достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, у 
року од 10 дана од дана пријема предрачуна (уколико се захтева авансно 
плаћање), 

-   _____% (процентуална вредност од процента уговореног авансног 
плаћања до максимално 100%, односно, минимално 70%) од уговорене цене 
у износу од ______________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, на 
текући рачун Извођача, сукцесивно, након извршења сваке појединачне 
радње и потписивања Записника о примопредаји извршене радње – без 
примедби, пријема оверених привремених и окончаних ситуација, у 
законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна уз сразмерно 
правдање авансног плаћања и уз услов да није истекао период важности 
банкарских гаранција за повраћај авансног плаћања и добро извршење 
посла. 

Уз рачун насловљен на адресу наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, а доставља се на адресу, ул. 
Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, и у коме обавезно наводи број уговора 
по коме су изведени радови, Извођач 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. 
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 важећим Законом о планирању и изградњи, 
Закону о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.Р.С.бр.91/2015), Закону о 
заштити животне средине (Сл.гл.Р.С.бр.135/2004 и 36/2009, - др.закон 72/2009, 
-др.закон 43/2011, одлука УС и 14/2016) 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. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се 
извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним 
актима Наручиоца. 

*Напомена: Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. gласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015) Уговором са 
изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од 
статуса изабраног понуђача (привредни субјекaт или субјекaт јавног сектора). 

 
 

6.15 Рок важења понуде 

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

6.16 Средства финансијског обезбеђења 

Наручилац користи право да захтева средства 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 финансијског 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(писмо) о намерама банке и то: 
- Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико се захтева авансно 

плаћање), 

- Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла.  

Садржај Изјаве о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања: 

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 
повраћај авансног плаћања,  без права приговора на захтевани износ аванса 
(максимално 30% од уговорене цене за извођење  радова на изградњи ДВ 35 
kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV 
„Састав Река“) са ПДВ-ом у износу од _____________________ (навести износ и 
валуту) и роком важности 10 календарских дана дужим од рока важења 
уговора,  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  радова на изградњи 
ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 
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kV „Састав Река“  број ЈН бр. 132-16 коју спроводи ЈП „Електропривреда 
Србије“ Београд, Тело за централизоване набавке, одељење Ниш. 

Садржај Изјаве о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла: 

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 добро 
извршење посла  без права приговора на 10%  од вредности Уговора без ПДВ-а 
у  износу од ___________________(навести износ и валуту)  и  роком важности 
30 календарских дана дужим од рока важења уговора,  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци радова на изградњи 
ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 
kV „Састав Река“ број ЈН бр. 132-16 коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ 
Београд, Тело за централизоване набавке, одељење Ниш, 

и 
 
Изјаву понуђача да ће доставити бланко сопствену меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року (Образац бр.9). 
 

У року од 10 дана од дана закључења Уговора: 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико је захтевано 
авансно плаћање) и 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла 

 

У тренутку примопредаје радова: 

Меницу као гаранцију за  отклањање грешака у гарантном року 
Извођач се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда 
Наручиоцу: 
- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је 
неопозива, безусловна без права протеста и наплатива на први позив, 
потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 
- менично писмо – овлашћење којим Извођач овлашћује Наручиоца да може 
наплатити меницу на износ од 5% од  укупно уговорене цене (без ПДВ-а) у року 
који је 10 календарских дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални 
продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења, 
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- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима извођача, оверену од стране пословне 
банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан 
датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице, 
- фоткопију ОП обрасца и 
-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне 
банке која ће извршити регистрацију менице или извод са интернет странице 
Регистра меница и овлашћења НБС).  
 
Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, 
доставља се најкасније 5 календарсиких дана након потписаног Записника о 
успешном пријему комплетно извршеног предмета уговора. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, 
Наручилац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за 
добро извршење посла. 
 

        Достављање средстава финансијског обезбеђења 

Средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања(уколико је 
захтевано авансно плаћање) и 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.132-16 

 

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,  

Огранак Лесковац 

Ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 132-16 

 
6.17 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 
изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  
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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.  
 

6.18 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). 
 

6.19 Накнада за коришћење патената 

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

6.20 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. 

 
6.21 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 132-16“ или електронским путем на е-mail 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.132-16 

 

Страна 40 од 92 

адресу:predrag.grujic@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). 
 

6.22 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. 
 

6.23 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. 

mailto:predrag.grujic@
http://www.кjn.gov.rs/
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

6.24 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. 
 

6.25 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у  законском. 
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. 
 

6.26 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; 
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 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 

 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.  
 

6.27 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. 
 

6.28 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 ул. Стојана Љубића бр.16, 16000 Лесковац, 
са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова: „Изградња ДВ 35 kV ТС 
110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав 
Река““, бр. ЈН 132-16, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-
mail: predrag.grujic@jugoistok.rs, радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 
15,00 часова. 

mailto:predrag.grujic@
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије 
одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока 
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 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.  
Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које 
нема активну легитимацију, 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.  
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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 132-16, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, ЈН бр. 132-16, прималац уплате: 
буџет Републике Србије) уплати таксу од:  
 
1) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако je процењена вредност  већа од 120.000.000 динара, 
2) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  
 
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 
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од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно 
попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-
uplati-republicke-administrativne-takse.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 

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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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 

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 
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POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 

6.29 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 и за повраћај авансног плаћања уколико је захтеван 
аванс. 
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.  
 

6.30 Измене током трајања уговора 

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене 
радова у случају вишкова, односно мањкова радова у односу на уговорене 
количине, али тако да вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну 
позицију не прелазе 10% уговорених  количина. За вишкове, односно мањкове 
радова важе уговорене јединичне цене, а све у складу са Посебним узансама о 
грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр.18/77). 
 
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: „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV 
„Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““, ЈН бр. 132-16. 
 
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 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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: 

 

  
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. 
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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 

Укупна понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а 

 

 
___________________________РСД 

Укупна понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом 
 

__________________________РСД 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
најдуже 360 календарских дана од дана 
закључења уговора, односно од дана авансног 
плаћања, уколико је захтевано. 

Извођење радова у року од 
___________ календарских дана од 
дана закључења уговора, односно од 
дана авансног плаћања, уколико је 
захтевано. 

 
ГАРАНТНИ РОК: 

           Гарантни рок за изведене радове 
 

  месеца/и 

(Гарантни рок за изведене радове и не 
сме бити краћи од 24 месеци од 
потписивања коначног Записника о 
примопредаји предметних радова - без 
примедби.) 

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА 30.06.2018. год. 

 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:  

Територија Огранка Лесковац, од Власотинца до 
Састава Река 

Сагласан за захтевом наручиоца 
ДА / НЕ (заокружити) 

 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

- Авансно плаћање, _____%,(максимално до 

30%) од уговорене цене, у износу од  

_______________________ динара без 
обрачунатог ПДВ-а, након обостраног 
закључења уговора, достављања 
банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања и достављања 
банкарске гаранције за добро 
извршење посла, у року од 10 дана од 
дана пријема предрачуна, 
(уколико се захтева авансно 
плаћање) 

_____% (процентуална вредност од процента 

уговореног авансног плаћања до максимално 

100%, односно, минимално 70%) од уговорене 
цене у износу од 
______________________ динара без 
обрачунатог ПДВ-а, на текући рачун 
Извођача сукцесивно, након извршења 
сваке појединачне радње и 
потписивања Записника о примопредаји 
извршене радње – без примедби, 
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пријема оверених привремених и 
окончаних ситуација, у законском року 
до 45 дана од пријема исправног 
рачуна уз сразмерно правдање 
авансног плаћања и уз услов да није 
истекао период важности банкарских 
гаранција за повраћај авансног 
плаћања и добро извршење посла. 
*Напомена: Наручилац ће у складу са 
Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. gласник РС“, бр. 
119/2012 и 68/2015) Уговором са 
изабраним понуђачем дефинисати рок 
плаћања (до 45 или до 60 дана) у 
зависности од статуса изабраног 
понуђача (привредни субјекaт или 
субјекaт јавног сектора). 

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 у обавези да упише износ захтеваног аванса. Уколико захтева аванс у 

износу већем од 30% понуду ће бити оцењена као неприхватљива.  

- Понуђач који не захтева авансно плаћање, је у обавези да у делу који регулише 

авансно плаћање упише 0, односно 0,00). 

-  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 СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ 
 

 1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ 

  
 
 
 
Поз 

 
 
 

ОПИС 

 
 
Јед. 
мере 

 
 

Колич
ина 

 
Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а 
(дин.)  

 
Јединичн
а цена са 
ПДВ-ом 
(дин.)  

 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 
(дин.)  

 
Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
(дин.)  

1 2  3 4 5 6 7=4х5 8=4х6 

1.1 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1.1.1 

Припремни и завршни 
радови на организацији 
градилишта, израда 
приступних путева, 
просецање шуме и  
довођење околног терена и 
објеката оштећених у току 
извођења радова у 
првобитно стање, неће се 
обрачунавати за свако 
стубно место посебно, већ 
тај рад треба да буде 
садржан у овој позицији. 

паушал 1         

1.1.2 

Обележавање темена 
темеља стубова (колчење). 
Сва геодетска снимања и 
геодетске услуге су 
обавеза Извођача. 
Извођач радова је дужан 
да, пре почетка радова 
изврши колчење и 
обележавање темена 
стубних места, а на основу 
координатних тачака 
стубова, добијених од 
Инвеститора. Плаћа се по 
стубном месту. 

ком 159         

1.1.3 

Поновно колчење стубних 
места од стране Извођача.  
                                           
Напомена: Ова позиција ће 
бити употребљена 
уколико дође до неких 
измена у пројекту или 
оштећења градилишта, а 
стварне количине 
изведених радова биће 
утврђене уз сагласност 
надзорног органа. 

ком 159         

  
УКУПНО  1.1 
 

    
  

1.2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ископ земље II и III 
категорије за темеље 
стубова.Обрачунава се по 
m3, мерено по пројекту, а у 
цену je урачунат ископ са 
одбацивањем земље на 2 
m, као и обезбеђење 
ископа од обурвавања 
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1.21 

земље.Уколико се у току 
радова појаве подземне 
воде, њихово црпљење се 
неће посебно 
обрачунавати, већ тај рад 
треба да буде садржан у 
овој позицији. У цену je 
урачунато и сво црпљење 
воде до затрпавања 
темељног ископа. Сви 
земљани радови се 
обрачунавају према 
димензијама базе темеља 
или ширине рова из 
пројекта, а повећане 
количине због обезбеђења 
од обурвавања или других 
услова у току извођења 
неће се обрачунавати, већ 
тај рад треба да буде 
садржан у јединичним 
ценама позиција из овог 
предмера. У случају да се 
заштита од обурвавања 
ради подграђивањем, 
комплетан материјал и рад 
на изради подграде 
Извођач треба да урачуна 
у јединичне цене ископа, 
иако то није посебно 
наглашено у описима 
позиције у предмеру. 
Уколико због  технологије 
рада дође до повећања 
количине ископа, те 
повећане количине се неће 
признавати. 

 

 

 

 

 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

1196 

1.2.2 

Ископ земље IV и  V 
категорије за темеље 
нових стубова.Обрачун и 
услови исти као у позицији 
1.2.1. 

m
3
 687         

1.2.3 

Насипање и набијање 
земље око темеља 
стубова, у слојевима од по 
30cm, док се не постигне 
збијеност  тла. Обрачунава 
се по m3 збијеног  тла. 

m
3
 799         

1.2.4 

Скидање слоја хумуса, 
његово депоновање у 
близини стубног места, као 
и враћање у завршном 
слоју након насипања, са 
потребним набијањем. 
Обрачунава се по стубном 
месту. 

ком 159     

1.2.5 

Планирање, разастирање и 
одвоз вишка преостале 
земље из ископа. 
Обрачунава се по m3 
збијеног тла. 

m
3
 1083     

  
УКУПНО  1.1 
 

    
  

1.3 БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1.3.1 Бетонирање aрмирано m
3
 1102         
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бетонских рашчлањених 
темеља стубова бетоном 
МБ 30. Обрачунава се по 
m3 бетона, мерено према 
пројекту, а у цену је 
урачуната: набавка 
материјала, справљање, 
уграђивање и неговање 
бетона, узимање узорака и 
прибављање свих атеста, 
као и потребна оплата за 
бетонирање темеља. 
Арматура се обрачунава 
посебно. 

1.3.2 

Центрисање и уградња 
анкера у бетонске темеље 
стубова. Обрачунава се по 
стубном месту. 

ком 159         

  
УКУПНО  1.3 
 

    
  

1.4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

1.4.1 

Набавка ребрасте 
арматуре В500В за 
темеље стубова, са 
транспортом до 
градилишта. Обрачунава 
се по kg. набављене 
арматуре. 

kg. 9089         

1.4.2 

Армирање темеља стубова 
ребрастом арматуром 
В500В. Арматура мора да 
буде права и без рђе. 
Обрачунава се по kg 
уграђене арматуре мерено 
према пројекту, а у цену је 
урачунато: чишћење и 
одмашћивање, сечење, 
савијање, транспорт до 
стубних места, као и 
уграђивање у темеље. 

kg. 9089         

  
УКУПНО  1.4 
 

    
  

1.5 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 

1.5.1 

Набавка, израда, монтажа, 
транспорт и складиштење: 
челичних профила S235JR 
и S235JRG2, челичних 
лимова и завртњева класе 
чврстоће 5.6, 
одговарајућих навртки и 
подлошки, за израду 
челичне конструкције. Везу 
хоризонтала и дијагонала 
са појасним штаповима у 
доњим деловима стуба 
извести сигурносним 
завртњима против 
одвртања (са кидајућом 
главом), до висине 5 m од 
коте терена. Могу се 
користити искључиво 
завртњеви који су истог 
квалитета као и на осталом 
делу стуба, а који су 
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испитани и имају потребне 
атесте о квалитету. 
Обрачунава се по kg. 
конструкције, а у цену је 
урачуната набавка, 
транспорт и складиштење 
свог челичног материјала.                                     
- Профили и лимови 
 (S235JR и  S235JRG2)  -   
 
Завртњи, навртке и 
подлошке -  

 

 

 

 

 

kg. 

 

kg. 

 

 

 

 

 

220238 

   

  13197 

1.5.2 

Комплетна заштита 
челичне конструкције од 
корозије. Заштита од 
корозије се врши топлим 
цинковањем сваког 
елемента посебно.У цену 
улази претходна припрема 
конструкције са чишћењем 
и одмашћивањем, као и 
цинковање конструкције. 
Обрачунава се по kg 
израђене конструкције. 

kg. 233435         

1.5.3 

Заштита од корозије 
бојењем челичне 
конструкције.У цену улази 
сав рад и материјал. 
Обрачунава се по 
килограму конструкције 
која се боји. 

kg. 233435         

  
УКУПНО  1.5 
 

    
  

1.6 УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 

1.6.1 

 
Уземљење  челично 
решеткастих стубова са 
рашчлањеним темељима, 
изводи у виду два прстена 
од округлог поцинкованог 
гвожђа Ø 10 mm, при чему 
се први прстен поставља 
око сваке темељне стопе, 
на дубини 2,0 m., а други 
око свих темељних стопа 
на дубини 0,7 m., на 
растојању 1,0 m. од 
конструкције стуба. 
Обрачунава се по једном 
стубном месту, а у цену је 
урачунато: ископ рова, 
набавка и полагање 
уземљивача, набавка и 
постављање  
одговарајућих стезаљки (2 
ком.) за везу са 
конструкцијом стуба, 
затрпавање и набијање 
земље. 

ком 159         

1.6.2 
Мерење отпора уземљења 
стубова и издавање 
атеста. 

ком 159         

  
УКУПНО  1.6 
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1.7 ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1.7.1 

Геодетско снимање 
темеља (комплетне трасе 
далековода 35 kV) и 
израда елабората за упис у 
катастар и за потеребе 
Инвеститора, уз плаћање 
свих неопходних такси 
везано за упис далековода 
у катастар и достављање 
потврде из 
катастра.Обавеза 
Извођача је да, пре 
затрпавања сними све 
подземне објекте у складу 
са Законом о премеру и 
катастру, као и све 
надземне објекте према 
Закону о планирању и 
изградњи. 

паушал 1         

1.7.2 

Израда пројекта изведеног 
објекта по завршетку 
радова, у шест комплета 
(примерака) и 1 примерак у 
електронској форми.      
                                                            
Напомена: Ова позиција 
биће захтевана само у 
случају значајних 
одступања од пројекта за 
извођење радова. 

паушал 1         

  
УКУПНО  1.7 
 

    
  

 
 
 
 

УКУПНО  1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ БЕЗ 
ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а 

  

 
2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ 

  
 
 
 
Поз 

 
 
 

ОПИС 

 
 
Јед. 
мере 

 
 

Колич
ина 

 
Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а 
(дин.)  

 
Јединичн
а цена са 
ПДВ-ом 
(дин.)  

 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 
(дин.)  

 
Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
(дин.)  

1 2  3 4 5 6 7=4х5 8=4х6 

2.1 ЕЛЕКТРООПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

2.1.1 

Уже SRPS N.C1.351 - 95/15 
- Al/Č. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

kg. 34860         

2.1.2 Уже OPGW, тип „G“. m 30020         

2.1.3 

Штапни полимерни 
изолатори 36 kV, SB 
(гнездо-тучак). 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 372         
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2.1.4 

Штапни полимерни 
изолатори, појачани, 36 kV, 
SB (гнездо-тучак). 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 432         

2.1.5 

Овесна опрема за 
изолаторске ланце EN  и  
ENp, за проводник  Al/Č 
95/15 mm2, комплет са 
заставицом. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 246         

2.1.6 

Овесна опрема за 
изолаторске ланце DNp, за 
проводник  Al/Č 95/15 mm2, 
комплет са заставицом. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 66         

2.1.7 

Овесна опрема за 
изолаторске ланце EZ  и  
EZp, за проводник  Al/Č 
95/15 mm2, комплет са 
заставицом. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 267     

2.1.8 

Овесна опрема за 
изолаторске ланце 
EZ+r.i.+zat. (jeднoструки 
зaтeзни изoлaтoрски лaнaц 
сa рeгулaциoним 
искриштимa и зaтeзaчeм) i 
Ezp+r.i.+zat. (jeднoструки 
пojaчaни  зaтeзни 
изoлaтoрски лaнaц сa 
рeгулaциoним искриштимa 
и зaтeзaчeм), за проводник  
Al/Č 95/15 mm2, комплет са 
затезачем и заставицом. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 6     

2.1.9 

Овесна опрема за 
изолаторске ланце DZp, за 
проводник  Al/Č 95/15 mm2, 
комплет са заставицом. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 66         

2.1.10 
Овесна опрема за 
изолаторске ланце 
DZp+r.i.+zat,(двoструки 

ком 6         
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зaтeзни 
пojaчaни  изoлaтoрски 
лaнaц сa рeгулaциoним 
искриштимa и зaтeзaчeм) 
за проводник  Al/Č 95/15 
mm2, комплет са  
затезачем  и заставицом. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

2.1.11 

Склоп за завешење  OPGW 
ужета, типа G, на носећем 
стубу, са G   носачем. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 83         

2.1.12 

Склоп за полукруто за 
вешење  OPGW ужета, 
типа G, на носећем стубу. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 21         

2.1.13 

Склоп за пролазно 
завешење  OPGW ужета, 
типа G, на затезном стубу. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 49         

2.1.14 

Склоп за завешење  OPGW 
ужета, типа G, на затезном 
стубу, са настављањем, 
комплет са наставном 
спојницом, носачима ужета 
– обујмицама и 
''филерима''. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 6         

2.1.15 

Склоп за вучење OPGW 
ужета, типа G (вучна 
чарапица + обртни зглоб). 
Након завршетка 
радова,исти предати 
инвеститору. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 7         

2.1.16 

Комплет против увртања  
OPGW ужета, типа G, код 
монтаже. Након завршетка 
радова, исти предати 
инвеститору. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

ком 3     



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.132-16 

 

Страна 61 од 92 

_______________________   
            (пуна ознака) 

2.1.17 

Спирала за поправку 
спољњег слоја  OPGW 
ужета, типа G. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 7     

2.1.18 

Компресиона спојница за 
наставак проводника  Al/Č 
95/15 mm2. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 30     

2.1.19 

Компресиона спојница за 
поправак проводника  Al/Č 
95/15 mm2. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 15     

2.1.20 

Пригушивачи вибрација за 
проводник Al/Č 95/15 mm2. 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 984     

2.1.21 

Пригушивачи вибрација за 
OPGW уже 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 328     

2.1.22 

Постоље типа ''А'' 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 55     

2.1.23 

Таблица за ознаку фаза, 
комплет са прибором 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 477     

2.1.24 

Опоменска таблица са 
ознаком броја стуба, 
комплет са прибором 

_______________________   
       (назив  произвођача) 

_______________________   
            (пуна ознака) 

ком 159     

  
УКУПНО  2.1 
 

    
  

2.2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

2.2.1 Транспорт опреме и km 27,9         
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материјала из магацина 
инвеститора до 
градилишта и стубних 
места. 

2.2.2 

Пријем и сортирање 
електроопреме и 
материјала на 
градилишту(према 
предмеру).Затварање 
градилишта и уклањање 
свих помоћних објеката. 

паушал 1         

2.2.3 
Монтажа  изолаторских 
ланаца EN и  ENp, 

ком 243     

2.2.4 
Монтажа  изолаторских 
ланаца DNp, 

ком 63     

2.2.5 
Монтажа  изолаторских 
ланаца EZ и  EZp, 

ком 261     

2.2.6 
Монтажа изолаторских 
ланаца   EZ+r.i.+zat. и 
Ezp+r.i.+zat. 

ком 6     

2.2.7 
Монтажа  изолаторских 
ланаца   DZp 

ком 66     

2.2.8 
Монтажа  изолаторских 
ланаца    DZp+r.i.+zat, 

ком 6     

2.2.9 

Монтажа склопа за 
причвршћење(за вешење) 
OPGW ужета на носећем 
стубу. 

ком 104     

2.2.10 

Монтажа склопа за 
пролазно причвршћење 
OPGW ужета на затезном 
стубу, комплет са 
постољем 

ком 49     

2.2.11 

Монтажа склопа за 
причвршћење и 
настављање  OPGW ужета 
на затезном стубу, комплет 
са наставном спојницом, 
носчима ужета,  
''филерима'' и постољем. 

ком 6     

2.2.12 
Развлачење, настављање 
и затезање проводника  
Al/Č 95/15 mm2 . 

km 27,9     

2.2.13 
Развлачење, настављање 
и затезање OPGW ужета. 

km 27,9     

2.2.14 
Израда струјних мостова, 
по затезном стубу. 

ком 55     

2.2.15 
Клемовање ужади, по 
носећем стубу. 

ком 104     

2.2.16 

Монтажа пригушивача 
вибрација на  
проводницима  Al/Č 95/15 
mm2. 

ком 984     

2.2.17 
Монтажа пригушивача 
вибрација на  OPGW 
ужету. 

ком 328     

2.2.18 
Монтажа таблица за ознаку 
фаза, комплет са носачем. 

ком 477     

2.2.19 
Монтажа опоменских 
таблица са ознаком броја 
стуба, комплет са носачем. 

ком 159     

  
УКУПНО  2.2 
 

    
  

2.3 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 
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2.3.1 

Одштета при извођењу 
грађевинских радова 
(одштета, трошкови 
Комисије за процену 
штете, формирање 
записника), обрачун по 
стубу. 

ком 159         

2.3.2 

Одштета при извођењу 
електро монтажних радова 
(одштета, трошкови 
Комисије за процену 
штете, формирање 
записника), обрачун по 
стубу. 

km 27,9         

2.3.3 
Одштета за сечу шуме на 
траси далековода 

паушал 1     

2.3.4 
Обезбеђење укрштања са 
Регионалним путем. 

ком 5     

2.3.5 
Обезбеђење укрштања са 
ДВ 10 kV. 

ком 23     

2.3.6 
Обезбеђење укрштања са 
ТТ водовима. 

ком 6     

2.3.7 
Обезбеђење укрштања са 
НН водовима. 

ком 20     

  
УКУПНО  2.3 
 

    
  

 
 
 
 

УКУПНО  2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И  МАТЕРИЈАЛ БЕЗ 
ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а 

  

 
  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

      

1 2 3 

I 

 
УКУПНО 1.  УКУПНО  1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ БЕЗ 

ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а  
 

 

II 

 
УКУПНО 2.  ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И  МАТЕРИЈАЛ БЕЗ 

ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а 
  

 

1 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а  I + II  

 

2 УКУПНО ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред.бр. 1×20%) 
 

3 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред.бр. 1+ред.бр. 2) 
 

 

    

Место и датум           Понуђач 

 

____________________                       М.П.                    ______________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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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.  
 
 

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.5. уписује се јединична цена понуђених добара/услуга/радова 
исказана у динарима без ПДВ-а, 
- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђених добара/услуга/радова а 
исказана у динарима са ПДВ-ом, 
- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију понуђених 
добара/услуга/радова (7 = колона бр.4 х колона бр.5), 
- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију понуђених 
добара/услуга/радова (8 = колона бр.4 х колона бр.6), 
 
- на крају сваке табеле у одговарајућем делу,  уписати збир добара / услуга / 
радова без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  
 
У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“: 
- у ред. бр. I, у колони бр. 3 – уписује се  укупна цена из табеле 1 без ПДВ-а“, 
- у ред. бр. II, у колони бр. 3  – уписује се  укупна цена из табеле 2 без ПДВ-а“, 
- у ред. бр. 1, у колони бр. 3  – уписује се  укупна понуђена цена – збир колона 
I+II+III   без ПДВ-а“, 
- у ред. бр. 2, у колони бр. 3  – уписује се  укупан износ ПДВ-а ( ред.бр.1x20%)  
- у ред. бр. 3, у колони 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: „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 
kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““, ЈН бр. 
132-16, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по 
Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца дана, 12.01.2017. 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.  
   

 
 

 (потпис овлашћеног лица) 

 

 

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: „Изградња ДВ 35 kV ТС 
110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав 
Река““, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 132-16, 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.  
   

 
 

 (потпис овлашћеног лица) 

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. 
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ОБРАЗАЦ бр.5. 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

ЈН бр. 132-16 
 

 
 
 
 

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.  
   

  (потпис овлашћеног лица) 

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.  
   

  (потпис овлашћеног лица) 

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. 
Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац 
садржи најмање онолико података колико садржи овај образац. 

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. 132-16, 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  
Врста и степен 
стручне спреме 

1. 

 

Дипломирани инжењер 
електротехнике, са 
лиценцом бр. 451  

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

2. 
Дипломирани инжењер 
електротехнике, са 
лиценцом бр. 350 

1.  

3. 

Дипломирани инжењер 
грађевинарства, са 
лиценцом бр. 410 

1. 
 

 

2. 
 

 

4. 
Дипломирани инжењер 
грађевинарства, са 
лиценцом бр. 310 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 

 

6. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електромонтер, 
здравствено способан за 
рад на висини 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

13. 
 

 

14. 
 

 

15. 
 

 

16. 
 

 

17. 
 

 

18. 
 

 

19. 
 

 

20. 
 

 

21. 
 

 

22. 
 

 

23. 
 

 

24. 
 

 

25. 
 

 

26. 
 

 

27. 
 

 

28. 
 
 

 

29. 
 

 

30. 
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  6. 

 
 
 

 

 

Бравар, здравствено 
способан за рад на 
висини 

 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
 

  7. 
 
 
 

 

 

Грађевински радник,  
тесар 

 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
 

   
 
  8. 

 
 
 

 

 

 

Грађевински радник, 
армирач 

 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
 

   
 
  9. 

 
 
 

 

 

 

Грађевински радник, 
бетонирац 

 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

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. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ 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 ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

 

  
Захтевани технички 

капацитет 
 

Назив произвођача, тип, регистарска 
ознака, техничке карактеристике 

(Податке уписивати у складу са карактеристикама 
механизације и опреме) 

1. 

 

 

Возило за превоз 
радника са погоном 4x4, 
минимално 4+1 
седишта 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

2. 
Возило за превоз 
радника, минимално 
8+1 седишта 

1. 
 

3. 

Камион са 
хидрауличном 
дизалицом, минимална 
носивост дизалице 5 
тона  

1. 

2. 
 
 

4. 

 

Камион за превоз 
терета, минималне 
носивости 6 тона 

 

1. 
 
 

2. 

5. 
Камион кипер, 
минималне запремине 
сандука 5 m3 

1. 
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6. 
Самоходни багер, 
минималне запремине 
кашике 0,6 m3 

1. 
 

7. Булдозер 
1. 
 

8. 

 

Вучно-кочиона машина 
за силу, минимално 4 
тоне 

1. 
 
 

2. 
 
 

9. 
Самоходна мешалица 
за бетон, минималне 
запремине 1 m3 

1. 
 

10. 
Мешалица за бетон, 
минималне запремине 
0,25 m3 

1. 
 

11. 
Первибратор за бетон 

1. 
 
 

12. 

Електроагрегат, 
минималне снаге 10 
kW(1 комад)  или 
Електроагрегат, 
минималне снаге 5 kW 
(2 комада) 

1. 
 
 

2. 
 
 

13. 

Електропнеуматска 
бушилица са алатима 
за камен, минималне 
снаге 1,5 kW 

1. 
 
 

2. 
 
 

14. 

Електропнеуматска 
машина за разбијање 
камена, минималне 
енергије ударца 25Ј и 
минималне  снаге 1,5 
kW 

1. 
 
 

2. 
 
 

15. 
Ручна вибрациона 
машина за сабијање 
ископа 

1. 
 

16. Сплајслер 
1. 
 

17. 
OTDR уређај за 
испитивање оптичког 
кабла 

1. 
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Датум:  Понуђач: 
 М.П.  

   

 
 

 (потпис овлашћеног лица) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.132-16 

 

Страна 75 од 92 

ОБРАЗАЦ бр. 9 

 
 
 
 

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

ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
 
 
 
 

У вези са позивом  Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 
подношење понуда за јавну набавку радова: „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 
kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““ - ЈН 
бр. 132-16, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку примопредаје 
предмета уговора као средство финансијског обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року, Наручиоцу предати бланко сопствену (соло) 
меницу без протеста регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, 
менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној 
банци у циљу наплате у висини од 5% од вредности уговора без обрачунатог 
ПДВ-а,  фотокопију ОП обрасца (оверени потписи) и оверену фотокопију 
Картона депонованих потписа од стране банке).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Датум           Понуђач 
 
       ________________                        М.П.                       _________________ 
                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 
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 ОБРАЗАЦ бр.10. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА  ИЗГРАДЊИ ДВ 35 kV ТС 
110/35/10 kV „ВЛАСОТИНЦЕ“ - ТС 35/10 kV „ГОРЊИ ОРАХ“- ТС 35/10 kV 

„САСТАВ РЕКА“ 
 
 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. 132-16,  ради набавке радова: - „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV 
„Власотинце“ - ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““, 

● 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, 12.01.2017. године, 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 изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 
kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река“. 
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.132-16, 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 -  „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - ТС 35/10 kV 
„Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““, ЈН бр. 132-16, између:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(навести учеснике заједничке понуде) 

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

Споразум о заједничком извршењу Јавне набавке бр. 132-16 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, пријемно 
испитивање,  трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и 
здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и све остале 
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зависне трошкове, укључујући трошкове прибављања средстава финансијског 
обезбеђења. 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Члан 3. 

 

Плаћање уговорене вредности за изведене радове, Наручилац ће извршити на 
текући рачун Извођача на следећи начин: 

- Авансно плаћање, _____%,(максимално до 30%) од уговорене вредности 
радова, у износу од ______________________ динара без обрачунатог 
ПДВ-а, након закључења уговора, достављања банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања и достављања банкарске гаранције за добро 
извршење посла, у року од 10 дана од дана пријема предрачуна 
(уколико се захтева авансно плаћање), 
 

- _____% (процентуална вредност од процента уговореног авансног 
плаћања до максимално 100%, односно, минимално 70%) од уговорене 
вредности радова у износу од ______________________ динара без 
обрачунатог ПДВ-а, на текући рачун Извођача, сукцесивно, након 
извршења сваке појединачне радње и потписивања Записника о 
примопредаји извршене радње – без примедби, пријема оверених 
привремених и окончаних ситуација, у законском року до 45 дана од 
пријема исправног рачуна уз сразмерно правдање авансног плаћања и уз 
услов да није истекао период важности банкарских гаранција за повраћај 
авансног плаћања и добро извршење посла. 

*Напомена: Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. gласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015) Уговором са 
изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од 
статуса изабраног понуђача (привредни субјекaт или субјекaт јавног сектора). 

Уз рачун који је насловљен на адресу наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, а доставља се на 
адресу, ул. Стојања Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, и у коме обавезно наводи 
број уговора по коме су изведени радови, Извођач 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. 
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 важећим Законом о планирању и изградњи, 
Закону о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.Р.С.бр.91/2015), Закону о 
заштити животне средине (Сл.гл.Р.С.бр.135/2004 и 36/2009, - др.закон 72/2009, 
-др.закон 43/2011, одлука УС и 14/2016) 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. 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.132-16 

 

Страна 79 од 92 

Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се 
извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним 
актима Наручиоца. 

 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА   
 

Члан 4. 

Рок извођења радова је ______ календарских дана (макс. 360 календарских 

дана) од дана закључења уговора, односно од дана авансног плаћања, уколико 
је захтевано.  

 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 5. 

Место извођења радова је територија електродистрибуције Лесковац, од 
Власотинца до Састава Река. 
 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да ће радове извести у свему према важећем Закону о 
планирању и изградњи, Закону о безбедности и здрављу на раду 
(Сл.гл.Р.С.бр.91/2015), Закону о заштити животне средине 
(Сл.гл.Р.С.бр.135/2004 и 36/2009, - др.закон 72/2009, -др.закон 43/2011, одлука 
УС и 14/2016), као и према подзаконским актима и важећим техничким 
прописима, нормама и стандардима који важе за ту област, а на основу 
документације наведене у члану 1 овог Уговора. 

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). 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

 Члан 7. 

Извођач радова је обавезан да предмет уговора (уговорене радове) реализује у 

складу са техничком спецификацијом (поглавље 3. Конкурсне документације), 

важећим техничким прописима и прописаним стандардима. Извођач радова 

гарантује за квалитет изведених радова.  

Квалитативни и квантитативни пријем Уговорне стране ће записничким путем   
извршити (Записник о примопредаји изведених радова - без примедби) а на 
основу  грађевинског дневника којег ће Извођач водити. 

Уколико пријем предметних радова не буде успешно извршен, Извођач је у 
обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе 
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које утврди стручни радни тим Наручиоца, а док се ти недостаци не отклоне, 
сматраће се да радови нису изведени.  

 

ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

Члан 8. 

За изведене радове гарантни рок је _____ месеца/и (мин. 24 месеца) од 
потписивања коначног Записника о примопредаји предметних радова - без 
примедби. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке 
у току трајања гарантног рока. 
 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

Члан 9. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања (уколико је уговорено 
авансно плаћање)  

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини уговореног авансног плаћања 
са ПДВ-ом, са роком важења 10 (десет) календарских дана дужим од 
уговореног рока важења уговора. 
Извођач се обавезује да у року од 10 календарских дана од дана закључивања 
Уговора, достави Наручиоцу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор 
комерцијалних послова,  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, на 
адресу Масарикова 1-3, 11000 Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ и у том случају ће се сматрати да није 
достављена у прописаном року. 
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања у целости 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). У том случају Извођач је обавезан да наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке. 

 
Члан 10. 

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 
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позив и без права на приговор, издату у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских 
дана дужим од уговореног рока важења уговора. 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Уговора, 
достави Наручиоцу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор комерцијалних 
послова,  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. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ и у том случају ће се сматрати да није 
достављена у прописаном року. 
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у целости 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). У том случају Извођач је обавезан да наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке. 

 
Члан 11. 

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Извођач се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда 
Наручиоцу: 
- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је 
неопозива, безусловна без права протеста и наплатива на први позив, 
потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 
- менично писмо – овлашћење којим Извођач овлашћује Наручиоца да може 
наплатити меницу на износ од 5% од  укупно уговорене цене (без ПДВ-а) у року 
који је 10 календарских дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални 
продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима Извођача, оверену од стране пословне 
банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан 
датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице, 
- фоткопију ОП обрасца и 
-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне 
банке која ће извршити регистрацију менице или извод са интернет странице 
Регистра меница и овлашћења НБС)  
 
Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
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Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, 
доставља се најкасније 5 календарских дана након потписаног Записника о 
примопредаји радова – без примедби, пријему окончане ситуације и исправног 
рачуна. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, 
Наручилац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за 
добро извршење посла. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Члан 12. 

У случају прекорачења рока за завршетак извођења радова из члана 4.  
Уговора, Наручилац има право да наплати уговорну казну  у износу од 0,5% од 
укупне вредности уговора(без ПДВ-а) за сваки дан кашњења, с тим да укупна 
уговорна казна не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а. 
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 10. овог Уговора. 
  
ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 13. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна, а производи правно дејство од момента испуњења одложног 
услова, односно од пријема средстава финансијског обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања и добро извршење посла. 
Уговор се закључује на одређено време до реализације предмета уговора, а 
најкасније до 30.06.2018.године. 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 14. 

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене 
радова у случају вишкова, односно мањкова радова у односу на уговорене 
количине, али тако да вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну 
позицију не прелазе 10% уговорених  количина. За вишкове, односно мањкове 
радова важе уговорене јединичне цене, а све у складу са Посебним узансама о 
грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр.18/77). 

Члан 15. 

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената 
Уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих 
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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 16. 

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

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 

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 18. 

Остале обавезе Извођача су следеће: 

 Да Наручиоцу (најкасније до почетка радова) достави Динамички план, са 
дужином трајања потребних искључења у циљу испоруке добара и извођења 
радова у циљу извршења уговора, 

 Да након најаве Наручиоца о застоју радова, прилагоди своје активности 

дужини трајања застоја (без посебне надокнаде за застој и наставак извођења 

радова) и да уколико дође до измена, за наредни интервал трајања радова 

поступи на претходно описан начин,  

 Да за извођење радова обезбеди сав алат и опрему, 
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 Да обезбеди и преда наручиоцу сву потребну атестну документацију, за 

уграђени материјал, 

 Да именује одговорне извођаче радова сходно Закону о планирању и 

изградњи (Сл.гл.РС бр.72/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), 

 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. 

Члан 19. 

Остале обавезе Наручиоца су следеће: 

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

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

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

 Да по позиву Извођача, организује пријем изведених радова. 
 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 20. 

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. Закона о безбедности и здрављу на раду 
(Сл.гл.Р.С.бр.101/2005 и 91/2015), 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 
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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 21. 

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 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 22. 

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 23. 

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

Члан 24. 

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 2.000.000,00 динара. 
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Члан 25. 

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. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

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 27. 

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код 
Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног 
следбеника. 
 
Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Наручилац може да 
дозволи, а Извођач је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због 
статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени. 
 

Члан 28. 

Извођач је обавезан да чува поверљивост свих података и информација 
садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и 
обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог 
Уговора.  
Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извођачу у 
извршавању предмета овог Уговора, Извођач не може стављати на 
располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Наручиоца.  
 

Члан 29. 

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

Члан 30. 

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

             ЗА НАРУЧИОЦА            ЗА ИЗВОЂАЧА 
               в.д. директора              директор 

____________________________                             ________________________ 
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 
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, 
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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, 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида 

увек морају да буду испоштоване; 
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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 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, 
3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 
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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 
               в.д. директора              директор 

____________________________                             ________________________ 
Бојан Атлагић, мастер економиста 
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ОБРАЗАЦ бр.11. 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова: - „Изградња ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ - 
ТС 35/10 kV „Горњи Орах“- ТС 35/10 kV „Састав Река““, ЈН бр. 132-16 

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.  


