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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКЕ ОДС НИШ 

 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за подношење понуда у oтвореном поступку  

за јавну набавку радова бр.198-16 

 

 

Набавка радова на следећим електроенергетским објектима са уградњом 
добара на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV 
„Островица“ (деоница:Банцарево – Црвена Река),  

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Индустријски парк“ до TС 10/0,4 
kV „ Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „ Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 

Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и 

 3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Банцарево“ до TC 10/0,4 kV 
„Тунел Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 

Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река) 
 

                                                                               К О М И С И Ј А 

                                                                      за спровођење ЈН бр.198-16 

                                                           формирана Решењем бр.12.01.562082/3-16 
 
 
 
 
 
 

Ниш, март 2017. године 
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На основу члана 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 
спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 04-000-
08.01-334505/2-16 од 16.12.2016 године, Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 12.01.562082/2-16 oд 30.12.2016. године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 12.01.562082/3-16 oд 30.12.2016. године, 
припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за подношење понуда у отвореном поступку  

за јавну набавку радова бр. 198-16 
 

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 

44 

5. Критеријум за доделу уговора    51 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду  53 

7. Обрасци ( 1 - 12)    79 
 

Укупан број страна документације: 140 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице 
Милице бр. 2 Београд, као Тело за централизоване јавне набавке, (у 
даљем тексту „ ЈП ЕПС“) спроводи отворени поступак јавне набавке на основу 
Споразума о централизацији јавних набавки у Електропривреди Србије бр. 
2712/3-15 од 18.06.2015. године, Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке 
од стране више наручилаца број 04-000-08.01-334505/2-16 од 16.12.2016 године 
за потребе наручиоца Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, а све у складу са уговором бр. I-
843/16 od 30.03.2016. о изради инвестиционо техничке документације, испоруци 
добара и извођењу радова на изградњи електроенергетске инфраструктуре у 
циљу стварања услова за напајање електричном енергијом путних објеката 
појединих деоница аутопутних коридора који је закључен између ЈП 
„Електропривреде Србије“ Београд, „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд и 
„Коридора Србије“д.о.о. 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: Набавка радова на следећим 
електроенергетским објектима са уградњом добара 
на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до 
TС 35/10 kV „Островица“ (деоница:Банцарево – 
Црвена Река),  

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV 
„Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел 
Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и 

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV 
„Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“ и 
од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река). 

Опис сваке партије Jавна набавка није обликована по партијама 

 Закључење Уговора о јавној набавци 
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Циљ поступка 

ЈП ЕПС као Тело за централизоване јавне набавке 
ће донети Одлуку о додели уговора на основу које 
ће уговор о јавној набавци закључити Оператор 
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд. 

 

Контакт 

Спасојевић Димитријевић Александра, дипл.правник 

email: aleksandra.spasojevic@epsdistribucija.rs 

тел. 018/518-591 

и 

Ана Павловић, мастер ек. 

email: ana.pavlovic@epsdistribucija.rs 

тел: 011/3655-438 

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  
набавке 
Опис предмета јавне набавке: Набавка радова на следећим 
електроенергетским објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут 
Е80: 
1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река),  
2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  
3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река). 
Назив из општег речника набавке: - Услуге техничког пројектовања, Радови на 
изградњи електроенергетских водова,  Грађевински радови, Електромонтажни 
радови и Елекроенергетски водови.  
Ознака из општег речника набавке: 71320000, 45231400, 45000000, 45311200 и 
31321000.  
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији 
(поглавље 3. Конкурсне документације) 
 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Предмет јавне набавке: 

Набавка  радова са уградњом добара:  
1. Надземни вод 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица'' 

(деоница: Банцарево –Црвена река) 
2. Подземни водови 10kV од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел 

Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 
2'' (деоница: Банцарево –Црвена река) 
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3. Подземни водови 10kV од ТС 35/10kV ''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV 
''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' 
(деоница: Станичење –Пирот)  

  

1. Опис Предмета јавне набавке радова са уградњом добара за потребе изградње 
Надземног вода 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица''  (деоница: 
Банцарево –Црвена река) : 

 
- Прибављање и израда комплетне пројектне и инвестиционо-техничке 

документације до Решења о одобрењу за извођење радова за изградњу, односно 
употребне дозволе за изградњу  35 kV далековода од ТС 110/35 kV „Сврљиг“ - ТС  
35/10 kV „Островица“. 

- Извођење свих грађевинских радова са материјалом на изградњи  35 kV 
далековода од ТС 110/35 kV „Сврљиг“ - ТС  35/10 kV „Островица“. 

- Извођење електромонтажних радова са комплет електроопремом на изградњи 35 
kV далековода од ТС 110/35 kV „Сврљиг“ - ТС  35/10 kV „Островица“. 

 

2. Опис Предмета јавне набавке радова са уградњом добара за потребе изградње 
Подземног вода 10kV од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' 
и од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' (деоница: Банцарево –
Црвена река) 

 
- Прибављање и израда комплетне пројектне и инвестиционо-техничке 

документације до добијања Решења о одобрењу за извођење радова за изградњу 
10 kV кабловског вода  од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до новопројектоване ТС 10/0,4 
kV „Тунел Банцарево 1“, каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 10 kV (вод А) и 
изградњи  10 kV кабловског вода од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до новопројектоване 
ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“, каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 10 kV 
(вод Б). 

 
- Извођење свих грађевинских радова са материјалом на изградњи 10 kV кабловског 

вода  од ТС 35/10 kV Банцарево до новопројектоване ТС 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ (вод А) и изградњи  10 kV кабловског вода од ТС 35/10 kV 
„Банцарево“ до новопројектоване ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“ (вод Б). 

 
- Извођење електромонтажних радова са комплет електроопремом на изградњи на 

изградњи 10 kV кабловског вода  од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до новопројектоване 
ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“, каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm² 6/10 kV 
(вод А) и изградњи  10 kV кабловског вода од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до 
новопројектоване ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“, каблом типа XHE 49-A 
4×1×150/25mm², 10 kV (вод Б). 

 

3. Опис Предмета јавне набавке радова са уградњом добара за потребе изградње 
Подземног вода 10kV од ТС 35/10kV ''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел 
Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' (деоница: 
Станичење –Пирот) 
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- Прибављање и израда комплетне пројектне и инвестиционо-техничке 
документације до добијања Решења о одобрењу за извођење радова за изградњу 
10 kV кабловских водова:  

Вод А: Од ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV 
''Тунел Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе 
око 2100 m.  

Вод Б: Од ЧР стуба на воду ТС 10/0,4 kV ''Тунел'' - ТС 10/0,4 kV ''ИВК'' до 
новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'', двоструким каблом типа XHE 49-A 
4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе око 220 m. 

Вод Ц: Од ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел 
Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе око 
1510 m. 

 

-  Извођење свих грађевинских радова са материјалом на изградњи 10 kV 
кабловских водова: 

Вод А: Од ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV 
''Тунел Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе 
око 2100 m.  

Вод Б: Од ЧР стуба на воду ТС 10/0,4 kV ''Тунел'' - ТС 10/0,4 kV ''ИВК'' до 
новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'', двоструким каблом типа XHE 49-A 
4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе око 220 m. 

Вод Ц: Од ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел 
Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе око 
1510 m. 

 

-  Извођење електромонтажних радова са комплет електроопремом на изградњи 
10 kV кабловских водова за напајање новоизграђене ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'' 
и то водова: 

 

Вод А: Од ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV 
''Тунел Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе 
око 2100 m.  

Вод Б: Од ЧР стуба на воду ТС 10/0,4 kV ''Тунел'' - ТС 10/0,4 kV ''ИВК'' до 
новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'', двоструким каблом типа XHE 49-A 
4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе око 220 m. 

Вод Ц: Од ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел 
Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 6/10 kV са дужином трасе око 
1510 m. 

2. Теhni čkе kаrаktеristik е, оpis pr еdmеtnоg dоbrа i pоtrеbnа kоličinа 

1. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина за 
потребе изградње Надземног вода 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 
35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево –Црвена река) : 
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Ред
.бр. Назив радова 

 

 

Јед. 
мере 

Количина  

 

  

 

1 2 

 

3 4  

 

  

        

1. ПРЕТХОДНЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ    

1.1. Прибављање сагласности, услова за пројектовање и 
сагласности на укупну техничку документацију до 
употребне дозволе. 

Прибављање сагласности и услова ће се вршити у име 
Наручиоца по писменом Овлашћењу Наручиоца, као и 
свих захтева у обједињеној процедури. Плаћање рачуна 
надлежним институцијама за прибављање услова за 
пројектовање и сагласности иде на терет Извођача. 

пауш
ално   

      

1.2. Прибављање свих потребних геодетских и катастарских 
подлога, геодетска снимања и израда ситуационог плана 
и катастарско-топографског плана и израда пројекта 
геодетског обележавања. 

 

Плаћање рачуна надлежним институцијама за 
прибављање услова за пројектовање и сагласности иде 
на терет Извођача. 

пауш
ално   

      

1.3. Пројекти / Елаборати (геолошко-геотехнички, 
саобраћајно решење радне сигнализације за време 
извођења радова, измештања постојеће 
електроенергетске и телекомуникационе мреже) који су 
потребни за прибављање сагласности од надлежних 
организација и ради исходовање употребне дозволе. 

 

Плаћање рачуна надлежним институцијама за 
прибављање пројеката/елебората иде на терет 
Извођача. 

пауш
ално   

      

1.4. Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова, 
у складу са важећим законима и прописима, у име 
Наручиоца вршити по писменом Овлашћењу Наручиоца, 
Плаћање рачуна надлежним институцијама за 
прибављање Решења иде на терет Извођача. комп

лет 1 
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1.5. Прибављање Употребне дозволе са уписом у катастар 
непокретности, у складу са важећим законима и 
прописима. 

 

Организовање Техничког прегледа и прибављање 
Употребне дозволе у име Наручиоца ће се вршити по 
писменом Овлашћењу Наручиоца, Плаћање рачуна 
надлежним институцијама за прибављање употребне 
дозволе иде на терет Извођача. комп

лет 1 

 

   

1. УКУПНО ПРЕТХОДНЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ   

    

2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКА (ПРОЈЕКТНА) ДОКУМЕНТАЦИЈА:   

2.1. Пројекат за извођење, 4 примерка у папирној форми и - 2 
(два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих 
услова и сагласности  комп

лет  1 

      

2.2. Израда елабората укрштања са другим објектима по 
потреби и теренским пројектантским радовима. пауш

ално  

    

2.3. Израда и испорука Пројекта стуба (по врсти стуба) са 
темељима и грађевинским стубним листама. ком. 71 

    

2.4. Израда и испорука Елабората описа положаја 
далеководних стубова на парцелама. 

 комп
лет  1 

    

2.5. Израда и испорука Елабората експропријације.  комп
лет  1 

    

2.6. Пројекат изведеног објеката, 4 примерка у папирној 
форми и - 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг 
формату, рачунски и текстуални део у доц формату), 
односно у формату потребном за издавање дозвола и 
осталих услова и сагласности  комп

лет  1 

      

2.7. Новелирање документације у складу са важећим 
Законима и прописима. 

 пауш
ално   

      

2.8. Пројекат парцелације у складу са важећим Законима и 
прописима уколико се укаже потреба израде истог. 

 пауш
ално 

        

2.9. Остала неспецифицирана документација потребна за 
издавање свих сагласности, услова, дозвола,  до 
пуштања објекта у трајни рад.  пауш

ално 

     

 2. УКУПНО ТЕХНИЧКА (ПРОЈЕКТНА) ДОКУМЕНТАЦИЈА   

     

3. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

3.1. Припрема градилишта, израда и поправка приступнх 
путева, припрема терена на стубним местима, контрола 
и преглед извршених радова. пауш

ално  

     

3.2. Колчење стубних места са поновном контролом пре 
почетка радова на стубном месту. ком 71 
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Коначан (стваран) број стубних места биће утврђен 
пошто се изради Пројекат за извођење радова. 

3.3. Излазак на терен геолошког стручњака, након ископа 
рупа за темеље и одређивање врсте тла ради избора 
темеља за стубове у свему према прорачуну и табелама 
које су приложене у Пројекту за извођење. Плаћање по 
рачуну на терет извођача.  

пауш
ално  

     

3. УКУПНО ПРИПРЕМНО РАДОВИ   

4. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

4.1. Ископ земље за темеље стуба. У цену је урачунато и 
набијање земље око темеља и обезбеђивање ископа од 
обурвавања земље. У случају појаве подземних вода, 
црпљење се неће посебно обрачунавати. 
Обрачунава се по m3. 

    

      

  - Земљиште до III категорије.  m3 955     

  - Земљиште IV категорије.  m3 573     

  - Земљиште V категорије.  m3 382     

4.2. Одвоз земље после планирања терена на стубним 
местима. 
Обрачунава се по  m3. m3 970 

    

4. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

5. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ СА АРМАТУРОМ   

5.1. Бетонирање темеља за стубове од армираног бетона MB 
20 на лицу места. Потребна арматура је дата посебно. У 
цену је урачуната и потребна оплата, као и центрисање 
анкера. 
Обрачунава се по  m3 бетона. m3 1090,00 

    

5.2. Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење, 
савијање и уградња арматуре. 
Обрачунава се по kg. kg 1155,00 

    

5. УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ СА АРМАТУРОМ   

6. СТУБОВИ   

6.1. Челична конструкција за челично-решеткасти стуб са 
распоредом конзола "јела", за једноструки вод са врхом 
за једно заштитно уже.  
Стуб је заштићен и офарбан (duplex). 
НАПОМЕНА: Пројекат стуба са одговарајућим темељима 
испоручује извођач радова. 
Предвидети набавку, транспорт и монтажу стуба, а 
ценом обухватити и  радове на армирању и подизању 
стубова и сву потребну шрафовску робу. 

kg 72050 

    

6. УКУПНО СТУБОВИ   

    

7. УЗЕМЉЕЊЕ   

7.1. Израда уземљења од FeZn жице  Ø10mm према 
детаљима и цртежу из пројекта са свим потребним 
материјалом и радовима. 
Обрачунава се по стубу. ком 71 

    

7. УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ   

8. ЕЛЕКРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И ОПРЕМА   
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8.1. Уже Ал/ч пресека 95/15 mm² (26x2.15+7x1.67). 
t 11 

    

8.2. OPGW заштино уже km 10     

8.3. Изолаторски ланац двоструки, затезни, појачани (DZp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (2 ком.) у одговарајућој 
арматури са затезном стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 9 

    

8.4. Изолаторски ланац једноструки, затезни, појачани (ЕZp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (1 ком.) у одговарајућој 
арматури са затезном стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 63 

    

8.5. Изолаторски ланац двоструки, носећи, појачани (DNp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (2 ком.) у одговарајућој 
арматури са носећом стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 3 

    

8.6. Изолаторски ланац једноструки, носећи, појачани (ЕNp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (1 ком.) у одговарајућој 
арматури са носећом стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 174 

    

8.7. Склоп за пролазно затезно причвршћење заштитног 
ужета OPGW на затезном стубу. ком 10 

    

8.8 Склоп за затезно причвршћење заштитног ужета на стубу 
са кутијом за настављање OPGW. 

ком 2 

    

8.9. Склоп за крајње причвршћење заштитног ужета на ТС са 
кутијом за настављање OPGW. 

ком 2 

    

8.10
. 

Склоп за носеће причвршћење заштитног ужета OPGW 
на носећем стубу. ком 59 

    

8.11
. 

Пригушивачи вибрација за OPGW. 
ком 142 

    

8.12
. 

Склоп за вучење OPGW ужета. 
ком 1 

    

8.13
. 

Спирала за поправку спољњег слоја OPGW ужета 
ком 2 

    

8.14
. 

Комплет против увртања OPGW ужета приликом 
монтаже. ком 1 

    

8.15
. 

Компресиона спојница за наставак проводника Al/Č 
95/15mm2. ком 9 

    

8.16
. 

Компресиона спојница за поправак проводника Al/Č 
95/15mm2. ком 3 

    

8.17
. 

Струјне стезаљке Al опсега пречника 70-95mm² за израду 
струјних мостова. ком 84 

    

8.18
. 

Стезаљка за уземљење жица-жица са завртњем. 
ком 71 
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8.19
. 

Опоменска таблица са ознаком броја стуба. 
Обрачун по стубу. ком 71 

    

8.20
. 

Таблице за ознаку фаза. 
Обрачун по стубу. сет 12 

    

8.21
. 

Остали непредвиђени материјал. пауш
ално  

    

8.22
. 

Транспорт опреме и материјала из магацина до стубног 
места. 

пауш
ално  

    

8.23
. 

Пријем и сортирање електро опреме и материјала на 
градилишту. 

пауш
ално  

    

8.24
. 

Монтажа изолаторских ланаца. 
Обрачун по стубу. У цену је урачуната и монтажа 
изолаторских ланаца на ТС. ком 73 

    

8.25
. 

Развлачење, затезање, настављање и поправак 
проводника. 
Обрачун по km трасе. km 8,65 

    

8.26
. 

Израда струјних мостова. 
Обрачун по затезном стубу и на ТС. ком 14 

    

8.27
. 

Монтажа склопова за прихват OPGW ужета. 
Обрачун по стубу. У цену је урачуната и монтажа на ТС. 

ком 73 

    

8.28
. 

Развлачење, затезање, уравнавање и поправак OPGW 
ужета. 
Обрачун по km трасе. km 8,65 

    

8.29
. 

Монтажа пригушивача вибрација за OPGW уже. 
ком 142 

    

8.30
. 

Специјалистичко настављање OPGW ужета са 
"сплајсовањем", мерењем и испитивањем оптичке везе 
преко OPGW и спојница и израдом мерног протокола. 

пауш
ално  

    

8.31
. 

Монтажа опоменских таблица. 
ком 71 

    

8.32
. 

Монтажа таблица за нумерисање фаза. 
сет 12 

    

8.33
. 

Мерење отпора уземљења стубова. 
Обрачун по стубу. ком 71 

    

 8. УКУПНО ЕЛЕКРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И ОПРЕМА   

    

 9. УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   

9.1. Трошкови уређења земљишта након изградње. пауш
ално  

    

9.2. Рад на сечи појединачног дрвећа и израда шумског 
просека са свим потребним накнадама. 

ha 17 

    

9.3. Накнада штете причињене приликом извођења радова. 
km 8,65 

    

 9. УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   

    

10. УСЛУГЕ ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЗА ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОБЈЕКТА 

  

10.1
. 

Трошкови испитивања опреме, материјала и стубова, 
прибављање одговарајућих атеста за материјал и 

пауш
ално 
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опрему и друго. 

10. УКУПНО УСЛУГЕ ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЗА ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ СА 
ИЗГРАДЊОМ EEO 

  

    

11. РАДОВИ НА ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА   

11.1
. 

Обезбеђење укрштања са категорисаним и 
некатегорисаним путевима, објектима, 
електроенергетским објектима (високог и средњег 
напона) и мрежама ниског напона и телекомуникација. 
У цену урачунато и постављање заштитних ужади изнад 
НН мреже у распонима укрштања и израда уземљења. 

 пауш
ално 

     

11. УКУПНО РАДОВИ НА ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА   

 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

1. УКУПНО ПРЕТХОДНЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ       

2. УКУПНО ТЕХНИЧКА (ПРОЈЕКТНА) ДОКУМЕНТАЦИЈА       

3. УКУПНО ПРИПРЕМНО РАДОВИ       

4. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

5. УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ 
РАДОВИ СА АРМАТУРОМ 

      

6. УКУПНО СТУБОВИ       

7. УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ       

8. УКУПНО ЕЛЕКРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И ОПРЕМА       

9. УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА       

10. УКУПНО УСЛУГЕ ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА 
ЗА ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ EEO 

      

11. УКУПНО РАДОВИ НА ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА       

 Надземни вод 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до 
ТС 35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево –
Црвена река) 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 

      

 ПДВ 20%       

 УКУПНО СА ПДВ-ОМ       

 

Општа Напомена за 1.: Израдити Графички део у dwg формату, рачунски и текстуални 
део у doc формату, односно у формату потребном за издавање дозвола у обједињеној 
процедури  и осталих услова и сагласности. 

Обавеза је Наручиоца да достави: Идејни пројекат, Пројектни задатак, Локацијске 
услове издате од стране Управе за планирање и узградњу Ниш, Локацијске услове 
издате од стране Одсека за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и 
грађевинарство Сврљиг и Извод из ГИС-а о постојећим електроенергетски водовима и 
далеководима за трасу будућег далековода. 
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Општа напомена за све грађевинске и грађевинско-занатске радове и 
електромонтажне радова: 

• Количине и описи грађевинских, грађевинско-занатских и електромонтажних 
радова су дате као предрачунске количине 

• С обзиром да је предмет јавне набавке услуга пројектовања, извођења свих 
грађевинских радова са материјалом и извођење електромонтажних радова са 
комплет електроопремом, као основ за давање понуде може да се користи 
постојећи Идејни пројекат, док ће се коначан (стваран) обрачун количина 
вршити пошто се изради Пројекат за извођење.  

  
 

Предвиђен је обилазак трасе будућег 35 kV далековода од ТС  110/35 kV „Сврљиг“ - ТС  
35/10 kV „Островица“, термин ће бити накнадно утврђен.  

 

Ситуациони план далековода 35 kV  од ТС 110/35 kV ''Сврљиг'' до  ТС 35/10 kV 
''Островица''  
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2. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина за 

потребе изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV  ’'Банцарево'' до 
ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' 
Тунел Банцарево 2'' (деоница: Банцарево –Црвена река) : 

 

 

Ред
.бр. Назив радова 

 

 

Јед. 
мере 

Количина  

 

  

 

1 2 

 

3 4  

 

  

              

1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

1.1  

Обележавање трасе кабловских водова и оптичких каблова. 

Oбрaчун по m¹. m¹ 2.000  

 

    

1.2  

Нaбaвкa и угрaдњa - полaгaње опеке нa слоју пескa између 
енергетских кaбловa и оптичког кабла. Oпекa се полaже нa 
кaнт по дужини у прaвцу кaбловa нa одстојaњу од 1,0 метaр. 
Oбрaчун по комaду. ком 4000  

 

  

1.3  

Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa сa месингaним 
ознaкaмa зa обележaвaње трaсе 10kV кaбловског водa. 
Oбрaчун по комaду.    

 

  

 Ознака трасе ком 25     

 Ознака скретања трасе ком 8       

 Ознака прелаза ком 12       

1.4 Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa зa обележaвaње трaсе 
оптичког кабла. 
Oбрaчун по комaду. ком 25  

 

  

1.5 Испорукa и полaгaње ПВЦ цеви Ø160 mm нa деоницaмa 
полaгaњa кaблa испод путa. Цеви се полaжу у слоју пескa 
d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 30  

 

  

1.6 Испорука и полагање заштитне ПЕ цеви Ø40 мм за заштиту 
оптичких каблова на деоницама кабла. Цеви се полaжу у слоју 
пескa d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 4.000  

 

  

1.7  

Нaбaвкa мaтеријaлa и изрaдa aрмирaно бетонског ревизионог 
окнa - шахта, спољашњих димензија (габарита): дужина 
2.00m, ширине 2.00m, дубине (висине) 1.80m. Дно кабловског 
окна (подна плоча) је од бетона МБ20 дебљине 10cm са 
падом према дренажном отвору, на слоју шљунка дебљине 
10cm. Зидови су израђени од бетонских блокова дебљине 
20cm, а горња плоча кабловског окна је од МБ30. На углу ком 2  
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горње плоче оставити улазни отвор мин Ø65 cm покривен 
поклопцем од ливеног гвожђа. Ценом су обухваћени следећи 
радови: 
- ископ у земљишту III и IV категорије - ископ 7.2 m³ 
- бетонирање дна бетоном МБ20 
- зидање зидова бетонским блоковима 
- бетонирање поклопне плоче бетоном МБ 30 са потребном 
оплатом са подупирањем 
- испорука и уградња арматуре 
- испорука и уградња поклопца од ливеног гвожђа 
- испорука и уградња тампон шљунка 
Обрачунава се по комаду све комплет по датом опису. 

1.8 Ископ ровa зa полaгaње енергетског и оптичког кабла, у 
земљишту III и IV кaтегоријe. Димензије ровa су: ширине 
б=0,60 m, дубине  д= 0,80 m. Земљу из ископa одбaцивaти нa 
довољном одстојaњу кaко не би дошло до обрушaвaњa ровa. 
У цену урaчунaто и чишћење трасе од ниског рaстињa - 
шибљa и коровa, као и разапињање рова уколико је потребно. 
Oбрaчун по m³ ископaне земље у самониклом стању. m³ 960  

 

  

1.9 Набавка, испорукa и рaзaстирaње пескa са планирањем у 
кaбловски ров у дебљини од 20cm.  
и то: 10cm испод кaблa и 10cm изнaд - нaкон полaгaњa кaблa.  
Oбрaчун по m³ уграђеног пескa. m³ 240  

 

  

1.10 Зaтрпaвaње кaбловског ровa земљом из ископa у слојевимa 
од 30cm сa нaбијaњем.  
Нaпоменa: Вишaк земље се одвози нa депонију и обрaчунaвa 
се посебно. Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. При 
зaтрпaвaњу водити рaчунa да се унутар рова положе ПВЦ 
упозорaвaјуће трaке, по опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
Обрaчун по m³ извршеног зaтрпaвaњa. m³ 720  

 

  

1.11 Набавка, испорука и зaтрпaвaње кaбловског ровa туцаником у 
слојевимa од 30cm сa нaбијaњем. Зaтрпaвa се до коте горње 
површине путa.  
Нaпомена: Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. При 
зaтрпaвaњу унутар рова положе се ПВЦ упозорaвaјуће трaке, 
по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву 
врсту радова. 
Обрaчун по m³ извршеног зaтрпaвaњa. m³ 20  

 

  

1.12 Утовaр вишкa земљaног мaтеријaлa из ископa и шутa у возило 
и одвоз нa депонију трaнспортне дaљине до 5km. 
Oбрaчун по m³. m³ 240  

 

  

1.13 Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 дебљине 10cm на 
делу трасе полагања кабловског вода и оптичког кабла на 
деоницама кабла испод пута. Бетон уградити у свему према 
шеми, прописима и стандардима за ову врсту радова. 

Oбрaчун по m³. m³ 2  

 

  

1.14 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће енергетске 
трaке. 
Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд свaког кaблa дуж целе 
трaсе кaбловског водa у складу са шемом, прописима и 
стандардима за ову врсту радова.  

Oбрaчун по m¹. m¹ 4000  

 

  

1.15 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће телефонске 
трaке. 
Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд оптичког кaблa дуж целе 
трaсе водa у складу са шемом, прописима и стандардима за 
ову врсту радова.  m¹ 2000  
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Oбрaчун по m¹. 

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ:          

              

2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

2.1 Кабл типа Вод А : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV (четртва 
жила кабла је у резерви) m 8400  

 
  

2.2 Кабл типа Вод Б : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV  (четртва 
жила кабла је у резерви) m 8200  

 
  

2.3 Термоскупљајућа кабловска завршница 10 kV за унутрашњу 
монтажу за једножилни кабл 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 
mm2). ком 16  

 

  

2.4  Термоскупљајуће кабловске спојнице за једножилне каблове 
типа XHE 49-A 1x150 mm2, 6/10 kV. Тип спојнице KSTS 10/1-
150, Аl или сличне ком 20  

 

  

2.5 Спојне чауре Al/Al 150 mm2. ком 20     

2.6 Кабловске папучице Al/Cu 150 mm2 за пресовање. ком 16     

2.7 Оптички кабл типа -TOSM 03(5x6)xIIx0,4x3.5 CMAN A-DQ2Y 
(ZN) B2Y 48 влакана. m 4000  

 
  

2.8 Заштитна гибљива ПВЦ цев Ф19-23 mm за заштиту оптичких 
каблова који се постављају у зградама. m 50  

 
  

2.9 PVC везице за скупљање каблова у сноп на 1,5 m, дуж трасе 
кабла. ком 2500  

 
  

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ         

  `         

3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ         

3.1  Полагање снопова једножилних каблова  (водова А и Б)  у ров  
(тип 4 × XHE 49-A 1×150/25mm², 6/10 kV). m 4100  

 
  

3.2 
Израда кабловске завршнице 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 
mm2) за унутрашњу монтажу за каблове . Обрада крајева 
кабла.  ком 16  

 

  

3.3 Израда термоскупљајуће спојнице за једножилне каблове, 10 
kV. Тип спојнице KSTS 10/1-150, Аl или сличне. ком 20  

 
  

3.4 
Преглед и испитивање каблова и формирање документације 
(вод А и вод Б). 
      ком 2  

 

  

3.5 Скупљање каблова у сноп ПВЦ везицама (водова А и Б). ком 2500     

3.6 Увлачење и везивање у ТС 35/10 kV и 10/0,4 kV по прикључку 
(вод А и вод Б).    ком 4  

 
  

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ          

               

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА            

4.1  

Прибављање свих потребних геодетских и катастарских 
подлога, геодетска снимања и израда ситуационог плана и 
катастарско-топографског плана и израда пројекта геодетског 
обележавања. ком 1   

 

  

4.2  

Израда Идејног пројекта ком 1   
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4.3  

Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова, у 
складу са важећим законима и прописима, у име Наручиоца 
вршити по писменом Овлашћењу Наручиоца, Плаћање 
рачуна надлежним институцијама за прибављање Решења  о 
одобрењу иде на терет Извођача. ком 1   

 

  

4.4  

Израда Пројекта за извођење, 4 примерка у папирној форми и 
- 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.5  

Пројекат изведеног објеката, 4 примерка у папирној форми и - 
2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.6  

Елаборати , сагласности до прибављања употребне дозволе  ком 1   

 

  

4.7  

Новелирање документације - усклађивање документације са 
законским и подзаконским актима, односно усклађивање 
докумантације са захтевима надлежних органа у поступку 
обједињене процедуре. ком 1   

 

  

4.8 Геодетско трасирање, снимање по полагању и потврда у 
катастар непокретности. ком 1   

 
  

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА         

               

  РЕКАПУЛАЦИЈА            

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ            

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА            

  

Подземни водови 10kV од ТС 35/10kV  ’'Банцарево'' 
до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV 
’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' 
(деоница: Банцарево –Црвена река) 

 

                                                                    УКУПНО БЕЗ ПДВ-А       

 

    

  ПДВ 20 %            

  УКУПНО СА ПДВ-ОМ            

 

Општа Напомена за 2.: Израдити Графички део у dwg формату , рачунски и 
текстуални део у doc формату, односно у формату потребном за издавање дозвола у 
обједињеној процедури  и осталих услова и сагласности. 
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Обавеза је Наручиоца да достави: Техничке услове, Информацију о локацији, Идејно 
решење, Локацијске услове, Пројектни задатак и Извод из ГИС-а о постојећим 
електроенергетски водовима и далеководима за предметну трасу. 

 

Општа напомена за све грађевинске и грађевинско-занатске радове и 
електромонтажне радова: 
• Количине и описи грађевинских, грађевинско-занатских и електромонтажних 

радова су дате као предрачунске количине. 
• С обзиром да је предмет јавне набавке услуга пројектовања, извођења свих 

грађевинских радова са материјалом и извођење електромонтажних радова са 
комплет електроопремом, као основ за давање понуде може да се користи 
постојећи Идејни пројекат, док ће се коначан (стваран) обрачун количина вршити 
пошто се изради Пројекат за извођење. 

Предвиђен је обилазак трасе предметних 10kV кабловских водова , термин ће бити 
накнадно утврђен. 
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Прилог 1. Ситуациони план 10 kV  расплета из ТС 35/10 kV ''Банцарево'' до ТС 
10/0,4 kV ''Тунел Банцарево 1'' и ТС 10/0,4 kV ''Тунел Банцарево 2'' 

 

 

ТС 35/10 kV 
Банцарево 

ТС 10/0,4 kV Тунел 
Банцарево 1 

ТС 10/0,4kV Тунел 
Банцарево 2 

шахта 
 

шахта 

1 

Тунел -од шахте 1 до шахте 2 није предмет ЈН  
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Прилог. 2 Локација будуће ТС 35/10 kV ''Банцарево''  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог. 3 Диспозиција опреме у 10 kV делу ТС 35/10 kV ''Банцарево'' 

 
 

Вод из правца ТС Тунел Банцарево 1 се прикључује на доводно одводну ћелију К03, а 
из правца ТС Тунел Банцарево 2, на доводно одводну ћелију К10, увођењем из 
кабловског канала испод ћелија. 

 

Прилог. 4 Полагање 10 kV каблова на слободној површини и испод пута 

 

ТС 35/10 kV 
Банцарево 
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Техничка (Пројектна) документација 

 

Опис Предмета јавне набавке: 

 
- Прибављање и израда комплетне инвестиционо-техничке документације до 

добијања Решења о одобрењу за извођење радова односно употребне дозволе за 
изградњу  10  kV кабловских водова од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до ТС  10/0,4 kV 
„Тунел Банцарево 1“ и ТС  10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“. 

- Извођење свих грађевинских радова на полагању 10 kV кабловских водова од ТС 
35/10 kV „Банцарево“ до ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“ и ТС  10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 2“. 

- Извођење електромонтажних радова са комплет електроопремом на изградњи 10 
kV кабловских водова од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до ТС 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и ТС  10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2. 
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3. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина за 

потребе изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV ''Индустријски 
парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 
10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' (деоница: Станичење –Пирот) '' :  

 

Ред
.бр. Назив радова 

 

 

Јед. 
мере 

Количина  

 

  

 

1 2 

 

3 4  

 

  

              

1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

1.1 Обележавање трасе кабловског вода и оптичког кабла. m¹ 3.950       

1.2 Нaбaвкa и угрaдњa - полaгaње опеке нa слоју пескa између 
енергетских кaбловa и оптичког кабла. Oпекa се полaже нa 
кaнт по дужини у прaвцу кaбловa нa одстојaњу од 1,0 метaр. 
Oбрaчун по комaду. ком 3980  

 

  

1.3 Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa сa месингaним 
ознaкaмa зa обележaвaње трaсе 10kV кaбловског водa. 
Oбрaчун по комaду.    

 

  

 Ознака трасе ком 50     

 Ознака скретања трасе ком 20       

 Ознака прелаза ком 30       

1.4 Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa зa обележaвaње 
трaсе оптичког кабла. 
Oбрaчун по комaду. ком 50  

 

  

1.5 Испорукa и полaгaње ПВЦ цеви Ø160 mm нa деоницaмa 
полaгaњa кaблa испод путa. Цеви се полaжу у слоју пескa 
d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 36  

 

  

1.6 Испорука и полагање заштитне ПЕ цеви Ø40 мм за заштиту 
оптичких каблова на деоницама кабла. Цеви се полaжу у 
слоју пескa d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 3.760  

 

  

1.7 Ископ ровa  зa полaгaње четири (4) енергетског и два (2) 
оптичка кaблa у земљишту III кaтегорије (мешaвинa 
шљунчaног 

и земљaног мaтеријaлa) нa нерегулисaним површинaмa. 

Димензије ровa су: ширине б=1,00 м, дубине  д= 0,80 м. 

 Земљу из ископa одбaцивaти нa довољном одстојaњу кaко 
не би дошло до обрушaвaњa ровa. 

У цену урaчунaто и чишћење трасе од ниског рaстињa - 
шибљa и коровa, као и разапињање рова уколико је 
потребно. 

Oбрaчун по m³ ископaне земље у самониклом стању. m³ 24  

 

  

1.8 Ископ ровa  зa полaгaње једног (1) енергетског и једног (1) 
оптичког кaблa у земљишту III кaтегорије (мешaвинa m³ 1510  
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шљунчaног 

и земљaног мaтеријaлa) нa нерегулисaним површинaмa. 

Димензије ровa су: ширине б=0,50 м, дубине  д= 0,80 м. 

 Земљу из ископa одбaцивaти нa довољном одстојaњу кaко 
не би дошло до обрушaвaњa ровa. 

У цену урaчунaто и чишћење трасе од ниског рaстињa - 
шибљa и коровa, као и разапињање рова уколико је 
потребно. 

Oбрaчун по m³ ископaне земље у самониклом стању. 

1.9 Ископ ровa  зa полaгaњеједног (1) енергетског и једног (1) 
оптичког кaблa у земљишту III кaтегорије (нaбијени шљунaк 
д=10 цм 

и земљaни мaтеријaл) нa регулисaним површинaмa - нa делу 
рaзбијеног коловозног зaсторa и тротоaрa.  

Диминзије ровa су: ширине б=0,50 м, дубине д= 0,80 
м.Земљу из ископa одбaцивaти нa довољном одстојaњу кaко 
не би дошло до обрушaвaњa ровa. 

Дно ровa исплaнирaти и уклонити оштро кaмење. 

Oбрaчун по m³ ископaне земље у самониклом стању. m³ 40  

 

  

1.10 Ископ и зaтрпaвaње 2 јaме зa смештaј мaшине зa 
подбушивaње пруге у земљи III и IV кaтегорије, димензије 
јaме: - дужине 2,0м, ширине 2,0м, дубине 1,4м, 

ископaне земље 5,6м3 .  

Oбрaчун по м³. m³ 11.2  

 

  

1.11 Набавка, испорукa и рaзaстирaње пескa са планирањем у 
кaбловски ров у дебљини од 20cm.  

и то: 10cm испод кaблa и 10cm изнaд - нaкон полaгaњa кaблa.  

Oбрaчун по м³ рaзaстртог пескa. m³ 380  

 

  

1.12 Набавка, испорука и зaтрпaвaње кaбловског ровa туцаником 
у слојевимa од 30cm сa нaбијaњем. Зaтрпaвa се до коте 
горње површине путa.  
Нaпомена: Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. 
При зaтрпaвaњу унутар рова положе се ПВЦ упозорaвaјуће 
трaке, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за 
овакву врсту радова. 
Обрaчун по m³ извршеног зaтрпaвaњa. m³ 40  

 

  

1.13 Зaтрпaвaње кaбловског ровa земљом из ископa у слојевимa 
од 30cm сa нaбијaњем.  

Нaпоменa: Вишaк земље се одвози нa депонију и обрaчунaвa 
се посебно. Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. 
При зaтрпaвaњу водити рaчунa да се унутар рова положе 
ПВЦ упозорaвaјуће трaке, по опису у свему према шеми, 
пропису и стандарду за овакву врсту радова. m³ 1.135  

 

  

1.14 Утовaр вишкa земљaног мaтеријaлa из ископa и шутa у 
возило и одвоз нa депонију трaнспортне дaљине до 5km. 

Oбрaчун по m³. m³ 480  

 

  

1.15 Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 дебљине 10cm 
на делу трасе полагања кабловског вода и оптичког кабла на 
деоницама кабла испод пута. Бетон уградити у свему према 
шеми, прописима и стандардима за ову вртсу радова. m³ 10  
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1.16 Нaбaвкa, испорукa и угрaдњa биту-aгрегaтa БНС-32, д=8 цм у 
увaљaном стaњу сa мaшин- ским спрaвљaњем и 
угрaђивaњем нa слоју 

туцaникa 0-32 дебљине 10 цм. 

Oбрaчун по м². m² 65  

 

  

1.17 Нaбaвкa, испорукa и угрaдњa aсфaлт бетонa AB-11 зa 
хaбaјући слој нa коловозу дебљине слојa д=4цм сa 
мaшинским спрaвљaњем и угрaђивaњем. 

Oбрaчун по  м². m² 65  

 

  

1.18 Утискивaње зaштитних ПВЦ цеви Ø110 мм помоћу 
хидрaуличне пресе (или бургије) испод трупa пута нa месту 
укрштaњa кaбловског водa  

сa путем, нa дубини од 1,80 м мерено од горње ивице пута до 
горње ивице зaштитне цеви. 

Полaжу се три (3) комaдa ПВЦ цеви Ø110 мм у дужини од 
22,0 m. 

Ценом је обухвaћенa и нaбaвкa и испорукa цеви. 

Oбрaчунaвa се по м1 утиснуте-положене цеви . m¹ 22  

 

  

1.19 Изрaдa, испорукa и монтaжa - aнкеровaње зa мостовску 
конструкцију носaчa кaблa и зaштитних цеви дуж мостa 
(3xØ110мм). Држaче aнкеровaти зa мостовску конструкцију 
испод пешaчке стaзе нa свaких 1,0 м дужине . 

Oбрaчун по комaду. m¹ 70  

 

  

1.20 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће енергетске 
трaке. 

Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд свaког кaблa дуж целе 
трaсе кaбловског водa у складу са шемом, прописима и 
стандардима за ову врсту радова. Oбрaчун по кг трaке. 

m 

 4300  

 

  

1.21 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће телефонске 
трaке. 

Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд оптичког кaблa дуж целе 
трaсе водa у складу са шемом, прописима и стандардима за 
ову врсту радова. Oбрaчун по кг трaке. 

m 

 3800  

 

  

1.22 Челично - решеткасти стуб, крајњи, за једноструки вод са 
распоредом конзола полувертикално, без врха за заштитно 
уже. Стуб је заштићен премазом и офарбан пироксалом. 
Висина стуба је 12м. Маса стуба (оквирна) 540 kg. kg 540  

 

  

1.23 Бетонирање темеља за стубове од армираног бетона MB 20 
на лицу места. Потребна арматура је дата посебно. У цену је 
урачуната и потребна оплата, као и центрисање анкера. 

Обрачунава се по  m3 бетона. m³ 10  

 

  

1.24 Нaбaвкa мaтеријaлa и изрaдa aрмирaно бетонског 
ревизионог окнa - шахта, спољашњих димензија (габарита): 
дужина 2.00m, ширине 2.00m, дубине (висине) 1.80m. Дно 
кабловског окна (подна плоча) је од бетона МБ20 дебљине 
10cm са падом према дренажном отвору, на слоју шљунка 
дебљине 10cm. Зидови су израђени од бетонских блокова 
дебљине 20cm, а горња плоча кабловског окна је од МБ30. 
На углу горње плоче оставити улазни отвор мин Ø65 cm 
покривен поклопцем од ливеног гвожђа. Ценом су 
обухваћени следећи радови: 
- ископ у земљишту III и IV категорије - ископ 7.2 m³ 
- бетонирање дна бетоном МБ20 
- зидање зидова бетонским блоковима 
- бетонирање поклопне плоче бетоном МБ 30 са потребном ком 2  
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оплатом са подупирањем 
- испорука и уградња арматуре 
- испорука и уградња поклопца од ливеног гвожђа 
- испорука и уградња тампон шљунка 
Обрачунава се по комаду све комплет по датом опису. 

1.25 Израда уземљења за ČR (FeZn жицом ф10mm) стуб са свим 
неопходним материјалом. ком 1  

 
  

1.26 Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење, 
савијање и уградња арматуре. 

Обрачунава се по kg. kg 250  

 

  

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ          

              

2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

2.1 Кабл типа Вод А : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV, т. 
кaбла 2100 m (четврта жила кабла је у резерви) m 8600  

 
  

2.2 Кабл типа Вод Б : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV  т. 
кaбла 220 m (четврта жила кабла је у резерви) m 1900  

 
  

2.3 Кабл типа Вод Ц: 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV  т. 
Кaбла 1510 m (четврта жила кабла је у резерви) m 6200  

 
  

2.4  Термоскупљајућа кабловска завршница 10 kV за унутрашњу 
монтажу  

 за једножилни кабл 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 mm2) ком 12  

 

  

2.5 
Термоскупљајуће кабловске спојнице за једножилне каблове 
типа XHE 49-A 1x150 mm2, 6/10 kV. Тип спојнице KSTS 10/1-
150, Аl или сличне ком 12  

 

  

2.6 Спојне чауре Al/Al 150 mm2 ком 12     

2.7 Кабловске папучице Al/Cu 150 mm2 за пресовање ком 12     

2.8 Оптички кабл типа -TOSM 03(5x6)xIIx0,4x3.5 CMAN A-DQ2Y 
(ZN) B2Y 48 влакана m 3800  

 
  

2.9 Заштитна гибљива ПВЦ цев Ф19-23 mm за заштиту оптичких 
каблова који се постављају у зградама m 40  

 
  

2.10 PVC везице за скупљање каблова у сноп на 1,5 m, дуж трасе 
кабла ком 2700  

 
  

2.11 

Термоскупљајућа кабловска завршница за једножилни кабл 
тип 

 KZTS 10/1-185 пресека 95-185 mm2, Al за спољашњу 
монтажу ком 8  

 

  

2.12 Струјне стезаљке 50 mm2 ком 6     

2.13 
Струјне стезаљке 

UNIMAX или сличне 25-150 mm2   ком 12  

 

  

2.14 

Изолаторски ланац двоструки затезни појачан (DZp), 
састављен од силиконских изолатора  24 kV у одговарајућој 
арматури са затетезном стезаљком за Alč 50 mm2 и са 
затезним стременом. ком 3  

 

  

2.15 Двострани завртањ M16, равна подлошка, еластична 
подлошка, навртка М16 ком 6  

 
  

2.16 Бакарно уже 35mm2 l=30 cm (за уземљење конзола). ком 2     

2.17 Cu папучице 35mm2 за пресовање за бакарно уже за 
уземљење конзола. ком 4  

 
  

2.18 Завртањ M12. ком 4     
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2.19 Одводници пренапона типа ZNO 12 kV, 10 kA. ком 8     

2.20 Кабловске папучице за пресовање Аl 50 mm2. ком 8     

2.21 Потпорни изолатор PSI -12 kV за прихватање кабловских 
водова на стуб. ком 6  

 
  

2.22 Че затезна вршна конзола за монтажу на ЧР стуб . ком 1     

2.23 Че конзола за катодне одводнике и кабловску завршницу. ком 2     

2.24 Штитник кабла уз стуб за сноп од четири кабла за крајњи 
стуб. ком 2  

 
  

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ         

           

3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ         

3.1  
Полагање снопова једножилних каблова  (водова А, Б и Ц)  у 
ров  (тип 4 × XHE 49-A 1×150/25mm², 6/10 kV) и оптичких 
каблова m 3850  

 

  

3.2 
Израда кабловске завршнице 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 
mm2) за унутрашњу монтажу за каблове . Обрада крајева 
кабла ком 12  

 

  

3.3 Израда термоскупљајуће спојнице за једножилне каблове, 10 
kV. Тип спојнице KSTS 10/1-150, Аl или сличне ком 12  

 
  

3.4  Преглед и испитивање каблова и формирање документације 
(водови А,Б и Ц) ком 3  

 
  

3.5 Скупљање каблова у сноп ПВЦ везицама (водови А, Б и Ц) ком 2500     

3.6 Увлачење и везивање у ТС 35/10 kV и 10/0,4 kV по прикључку 
(водови А, Б и Ц)    ком 3  

 
  

3.7 
Израда термоскупљајуће кабловске завршнице за 
једножилни кабл тип KZTS 10/1-185 пресека 95-185 mm2, Al 
за спољашњу монтажу    ком 8  

 

  

3.8 Монтажа одводника пренапона типа ZNO 12 kV, 10 kA    ком 8     

3.9 

Уградња изолаторскг ланца - двоструког затезног појачаног 
(DZp), састављеног од силиконских изолатора  у 
одговарајућој арматури са затетезном стезаљком за Alč 50 
mm2 и са затезним стременом (на крајњем 10 kV стубу)    ком 3  

 

  

3.10 Уградња потпорних изолатор PSI -12 kV за прихватање 
кабловских водова на стуб    ком 6  

 
  

3.11 Израда струјних веза, одговарајућим стезаљкама по стубном 
месту (крајњи стуб)    ком 1  

 
  

3.12 Мерење отпора уземљења, по стубном месту    ком 1     

3.13 Уградња Че конзола и штитника кабла уз крајњи стуб    ком 5     

3.14 Премонтажа постојећег 10 kV кабловског вода на нови 
(крајњи) стуб 10 kV    ком 1  

 
  

3.15 Демонтажа постојећег 10 kV челично-решеткастог стуба    ком 1     

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ          

               

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА            

4.1 Прибављање свих потребних геодетских и катастарских 
подлога, геодетска снимања и израда ситуационог плана и 
катастарско-топографског плана и израда пројекта геодетског 
обележавања ком 1   

 

  

4.2 Израда Идејног пројекта ком 1      
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4.3 Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова, у 
складу са важећим законима и прописима, у име Наручиоца 
вршити по писменом Овлашћењу Наручиоца, Плаћање 
рачуна надлежним институцијама за прибављање Решења  о 
одобрењу иде на терет Извођача ком 1   

 

  

4.4 Израда Пројекат за извођење, 4 примерка у папирној форми 
и - 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.5 Пројекат изведеног објеката, 4 примерка у папирној форми и 
- 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.6 Елаборати , сагласности до прибављања употребне дозволе  ком 1      

4.7 Новелирање документације - усклађивање документације са 
законским и подзаконским актима, односно усклађивање 
докумантације са захтевима надлежних органа у поступку 
обједињене процедуре ком 1   

 

  

4.8 Геодетско трасирање, снимање по полагању и потврда у 
катастар непокретности ком 1   

 
  

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА         

               

  РЕКАПУЛАЦИЈА             

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ            

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА            

  

Подземни водови 10kV од ТС 35/10kV 
''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' 
и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел 
Сарлах'' (деоница: Станичење –Пирот) '' 

 

                                                          УКУПНО БЕЗ ПДВ-А       

 

    

  ПДВ 20 %            

  УКУПНО СА ПДВ-ОМ            

 

Општа Напомена за 3.: Израдити Графички део у dwg формату, рачунски и текстуални 
део у doc формату, односно у формату потребном за издавање дозвола у обједињеној 
процедури  и осталих услова и сагласности. 

Обавеза је Наручиоца да достави: Техничке услове, Информацију о локацији, Идејно 
решење, Локацијске услове, Пројектни задатак и Извод из ГИС-а о постојећим 
електроенергетски водовима и далеководима за предметну трасу. 

Општа напомена за све грађевинске, грађевинско-занатске радове и електромонтажне 
радова : 
• Количине и описи грађевинских, грађевинско-занатских и електромонтажних 

радова су дате као предрачунске количине. 
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Обавеза је Наручиоца да достави Техничке услове, Информацију о локацији, Идејно 
решење, Локацијске услове, Пројектни задатак и Извод из ГИС-а о постојећим 
електроенергетски водовима и далеководима за предметну трасу. 

Предвиђен је обилазак трасе предметних 10kV кабловских водова, термин ће бити 
накнадно утврђен.  

Прилог 1: Предлог трасе будућих 10 kV каблова  
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Прилог 2. – Шема полагања каблова  
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I. Техничка (Пројектна) документација    

 

 
1. Техничка (Пројектна) документација изградње Надземног вода 35kV од ТС 

110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево –
Црвена река): 

 
- Прибављање и израда комплетне инвестиционо-техничке документације до 

Решења о одобрењу за извођење радова за изградњу, односно употребне дозволе 
за изградњу  35 kV далековода од ТС 110/35 kV „Сврљиг“ - ТС  35/10 kV 
„Островица“. 

- Извођење свих грађевинских радова са материјалом на изградњи  35 kV 
далековода од ТС 110/35 kV „Сврљиг“ - ТС  35/10 kV „Островица“. 

- Извођење електромонтажних радова са комплет електроопремом на изградњи 35 
kV далековода од ТС 110/35 kV „Сврљиг“ - ТС  35/10 kV „Островица“. 

 

 
2. Техничка (Пројектна) документација изградње Подземних водова 

10kV од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' 
и од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' 
(деоница: Банцарево –Црвена река): 

 
- Прибављање и израда комплетне пројектне и инвестиционо-техничке 

документације до добијања Решења о одобрењу за извођење радова за изградњу 
10 kV кабловског вода  од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до новопројектоване ТС 10/0,4 
kV „Тунел Банцарево 1“, каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 10 kV (вод А) и 
изградњи  10 kV кабловског вода од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до новопројектоване 
ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“, каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm², 10 kV 
(вод Б). 

 
- Извођење свих грађевинских радова са материјалом на изградњи 10 kV кабловског 

вода  од ТС 35/10 kV Банцарево до новопројектоване ТС 10/0,4 kV „Тунел 
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Банцарево 1“ (вод А) и изградњи  10 kV кабловског вода од ТС 35/10 kV 
„Банцарево“ до новопројектоване ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“ (вод Б). 

 
- Извођење електромонтажних радова са комплет електроопремом на изградњи на 

изградњи 10 kV кабловског вода  од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до новопројектоване 
ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“, каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm² 6/10 kV 
(вод А) и изградњи  10 kV кабловског вода од ТС 35/10 kV „Банцарево“ до 
новопројектоване ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“, каблом типа XHE 49-A 
4×1×150/25mm², 10 kV (вод Б). 

 
3. Техничка (Пројектна) документација изградње Подземних водова 10kV од 

ТС 35/10kV ''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 
35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' (деоница: Станичење –
Пирот): 

  
- Прибављање и израда комплетне инвестиционо-техничке документације до 

добијања Решења о одобрењу за извођење радова односно употребне дозволе за 
изградњу 10 kV кабловских водова од ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' до ТС 
10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4 kV ''Тунел 
Сарлах''и то водова: 

 

Вод А: Од ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV 
''Тунел Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm² 6/10 kV са дужином трасе 
око 2100 m.  

Вод Б: Од ЧР стуба на воду ТС 10/0,4 kV ''Тунел'' - ТС 10/0,4 kV ''ИВК'' до 
новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'', двоструким каблом типа XHE 49-A 
4×1×150/25mm² 6/10 kV са дужином трасе око 220 m. 

Вод Ц: Од ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел 
Сарлах'', каблом типа XHE 49-A 4×1×150/25mm² 6/10 kV са дужином трасе око 1510 
m. 

Подлоге за израду техничке документације 

 

Техничка документација се израђује на основу геодетских и сеизмолошких подлога, 
геотехничког елабората, као и осталих подлога, односно елабората, зависно од врсте 
и класе објекта, посебности локације на којој се планира грађење објекта и од врсте 
техничке документације у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката и садржај техничког документа 
у свему мора бити у складу са захтевима националне регулативе.  

 

Документација се испоручује у облику спремном за достављање надлежној Управи, тј 
ревидована и уз извештај ревидента о техничкој контроли, ако то Закон налаже. 
Такође је обавеза изабраног пројектанта да одговори на све захтеве надлежне Управе 
у поступку, до добијања позитивног мишљења и прибављања Решења о грађевинској 
дозволи.  

Уколико је потребно, обавеза је пројектанта да новелира идејни пројекат и прилагоди 
захтевима надлежне Управе. 
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Пројекат за извођење 

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката којим  се утврђује 
следеће: 

• грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике 
објекта са опремом и инсталацијама  

• техничко-технолошка и организациона решења за  градњу објекта  
• инвестициона вредност објекта и услови одржавања објекта  

Пројекат за извођење израђује се за потребе извођења грађевинских, занатских, 
електормонтажних, инсталатерских радова и других радова, односно за потребе 
изградње објекта. Обим и садржај техничког документа у свему мора бити у складу са 
захтевима националне регулативе, важећих Закона и Правилника. 

Пројекат за извођење се израђује на основу Идејног пројекта, као и прописа из 
релевантних области и правила струке. Пројекат за извођење обавезно садржи и друге 
делове пројекта који нису били предмет Идејног пројекта, а неопходни су за извођење 
радова. Пројекат за извођење се израђује за потребе извођења радова. 

План превентивних мера, који се израђује у складу са прописима којим се уређује 
безбедност и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима. 

 

Пројекат изведеног објекта 

Пројекат изведеног објекта је скуп међусобно усаглашених пројеката који се израђују 
за потребе утврђивања подобности за употребу. Односно прибављања употребне 
дозволе. коришћење и употребе објекта, а представља Пројекат за извођење са 
унетим изменама насталим у току грађења. 

Обавеза је пројектанта да прибави сву неоходну документација, односно свих 
сагласности, услова за пројектовање и сагласности на укупну техничку докуметацију, 
до добијања употребне дозволе, као и прибављање саме Употребне дозволе. 

II. Рок за извођења радова: 

 
1. Рок за извођења радова изградње Надземног вода 35kV од ТС 110/35kV 

''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево –Црвена река) : 

 

Максимално 195 календарских дана, од чега: 

За радове: Максимално до 150 календарских  дана од увођења у посао, односно од 
дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 

Рок за израду Пројекта за извођење је 30 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских дана, од потписивања 
Записника о функционалној провери објекта. 

Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се констатовити 
записнички.  Наручилац ће прегледати достављену документацију и дати сагласност 
на исту. 

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 
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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). 

Понуђени рокови мирују у следећим случајевима и фазама израде пројектне 
документације и извођења радова: 

• Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 
документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје захтева. 

• Чекање на подлоге за пројектовање које доставља Наручилац. 

• Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

• Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач.  

• За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% уговорене 
вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним набавкама. 

•  Остале објективне околности. 

Испорука пројектне документације 

Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 
- 4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 
- 2 (два) примерка на ЦД-у, Пројекта за извођење, Пројекта изведеног 

објекта и по потреби осталих елабората и студија (графички део у дwг 
формату, рачунски и текстуални део у доц формату) 

Извршилац је у обавези да писменим путем извештава Наручиоца о разлозима 
кашњења и фазама у којима се налази израда пројектне документације итд. 

Ова мировања рокова биће евидентирана у писаној форми и верификована од стране 
Наручиоца. 

Уз сваку привремену ситуацију извођач доставља детаљан извештај о степену 
готовости уговорене документације, на који наручилац мора да се сагласи. 

Приказани рокови израде документације, по фазама израде, биће основ за праћење 
реализације уговора у техничком и финансијском смислу. 

Понуђач се обавезује да у фази пројектовања сарађује са свим лицима који су 
ангажовани од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ а у циљу реализације пројекта. 

Пројектант је обавезан да пружи пројектантску подршку и у фази извођења радова, 
односно да се одазове сваком позиву наручиоца уколико се појаве потребе за 
изменама у пројектној документацији, које се у моменту потписивања уговора не могу 
сагледати. 

Техничка документација подлеже интерној техничкој контроли.  

Интерну техничку контролу појединих делова пројектне документације ће вршити 
Наручилац и дати коментаре/примедбе на достављену документацију у писаном 
облику. 

Извршиоцу ће бити достављене примедбе/коментари у писаном облику. 

Извршилац ће доставити исправљену техничку документацију. 
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Примедбе добијене од надлежних органа, које се односе на налог за исправљање 
и/или допуну техничке документације, Наручилац може доставити и електронским 
путем, по коме ће се вршити исправке техничке документације. 

Извршилац ће доставити Наручиоцу исправљену техничку документацију три дана пре 
истека рока предвиђеног у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре. Уколико Извршилац није у могућности да исправи техничку документацију у 
предвиђеном року у обавези је да о томе писмено извести Наручиоца у напред 
наведеном року. 

Све исправке по налогу надлежних институција се врше без додатних надокнада. 
Извршилац је дужан да се одазове сваком позиву надлежних институција, и да пружи 
разјашњења, тумачења... 

На захтев представника Наручиоца Извршилац је дужан да пружи сва потребна 
обавештења у погледу стања израде пројектне документације, обезбеди увид у рад на 
пројектној документацији и упознавање са парцијалним резултатима. 

Трошкови ангажовања именованих пројектаната, учешће и присуствовање стручним 
састанцима у циљу израде пројектне документације подразумева се да су укључени у 
цену израде пројектне документације која је специфицирана у овој документацији. 
Понуђач је обавезан да се одазове сваком позиву Наручиоца. 

У циљу праћења реализације радова и динамике у уговореном року, израда детаљног 
динамичког плана, приказаног као гантограм, је обавезна након закључења уговора и 
мора бити у сагласности са роком датим у понуди.  

У понуди је обавезан прелиминарни динамички план, који је дат као образац у 
конкурсној документацији. 

Динамика извођења грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских радова 
мора бити усаглашена са динамиком набавке и испоруке опреме и извођењем 
електромонтажних радова. 

Сва документација која се доставља Наручиоцу мора бити оверена у складу са 
важећим правилницима, прописима и упутствима надлежних органа. 

 
2. Рок за извођења радова изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10k 

’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV 
’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' (деоница: Банцарево –
Црвена река):   
 

Максимално 90 календарских дана, од чега: 

За радове: Максимално до 45 календарских дана од увођења у посао, односно од дана 
прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 

Рок за израду Идејног пројекта је 15 календарских дана од дана добијања потребних 
подлога за рад од стране Наручоца.   

Рок за израду Пројекта за извођење је 15 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских дана, од потписивања 
Записника о функционалној провери објекта. 

Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се констатовити 
записнички.  Наручилац ће прегледати достављену документацију и дати сагласност 
на исту. 
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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). 

Понуђени рокови мирују у следећим случајевима и фазама израде пројектне 
документације и извођења радова: 

• Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 
документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје захтева. 

• Чекање на подлоге за пројектовање које доставља Наручилац. 

• Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

• Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач.  

• За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% уговорене 
вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним набавкама. 

•  Остале објективне околности. 

Испорука пројектне документације 

Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 
- 4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 
- 2 (два) примерка на ЦД-у Решења о одобрењу извођења радова, Пројекта 

за извођење, Пројекта изведеног објекта и по потреби осталих елабората 
и студија (графички део у дwг формату, рачунски и текстуални део у доц 
формату). 

Извршилац је у обавези да писменим путем извештава Наручиоца о разлозима 
кашњења и фазама у којима се налази израда пројектне документације итд. 

Ова мировања рокова биће евидентирана у писаној форми и верификована од стране 
Наручиоца. 

Уз сваку привремену ситуацију извођач доставља детаљан извештај о степену 
готовости уговорене документације, на који наручилац мора да се сагласи. 

Приказани рокови израде документације, по фазама израде, биће основ за праћење 
реализације уговора у техничком и финансијском смислу. 

Понуђач се обавезује да у фази пројектовања сарађује са свим лицима који су 
ангажовани од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ а у циљу реализације пројекта. 

Пројектант је обавезан да пружи пројектантску подршку и у фази извођења радова, 
односно да се одазове сваком позиву наручиоца уколико се појаве потребе за 
изменама у пројектној документацији, које се у моменту потписивања уговора не могу 
сагледати 

Техничка документација подлеже интерној техничкој контроли.  

Интерну техничку контролу појединих делова пројектне документације ће вршити 
Наручилац и дати коментаре/примедбе на достављену документацију у писаном 
облику. 

Извршиоцу ће бити достављене примедбе/коментари у писаном облику. 

Извршилац ће доставити исправљену техничку документацију. 
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Примедбе добијене од надлежних органа, које се односе на налог за исправљање 
и/или допуну техничке документације, Наручилац може доставити и електронским 
путем, по коме ће се вршити исправке техничке документације. 

Извршилац ће доставити Наручиоцу исправљену техничку документацију три дана пре 
истека рока предвиђеног у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре. Уколико Извршилац није у могућности да исправи техничку документацију у 
предвиђеном року у обавези је да о томе писмено извести Наручиоца у напред 
наведеном року. 

Све исправке по налогу надлежних институција се врше без додатних надокнада. 
Извршилац је дужан да се одазове сваком позиву надлежних институција, и да пружи 
разјашњења, тумачења... 

На захтев представника Наручиоца Извршилац је дужан да пружи сва потребна 
обавештења у погледу стања израде пројектне документације, обезбеди увид у рад на 
пројектној документацији и упознавање са парцијалним резултатима. 

Трошкови ангажовања именованих пројектаната, учешће и присуствовање стручним 
састанцима у циљу израде пројектне документације подразумева се да су укључени у 
цену израде пројектне документације која је специфицирана у овој документацији. 
Понуђач је обавезан да се одазове сваком позиву Наручиоца. 

У циљу праћења реализације радова и динамике у уговореном року, израда детаљног 
динамичког плана, приказаног као гантограм, је обавезна након закључења уговора и 
мора бити у сагласности са роком датим у понуди.  

У понуди је обавезан прелиминарни динамички план, који је дат као образац у 
конкурсној документацији. 

Динамика извођења грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских радова 
мора бити усаглашена са динамиком набавке и испоруке опреме и извођењем 
електромонтажних радова. 

Сва документација која се доставља Наручиоцу мора бити оверена у складу са 
важећим правилницима, прописима и упутствима надлежних органа. 

 

 
3. Рок за извођења радова изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV 

''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 
1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' (деоница: Станичење –Пирот): 

 

Максимално 90 календарских дана, од чега: 

За радове: Максимално до 45 календарских дана од увођења у посао, односно од 
дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 

Рок за израду Идејног пројекта је 15 календарских дана од дана добијања потребних 
подлога за рад од стране Наручиоца.   

Рок за израду Пројекта за извођење је 15 календарских  дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских  дана, од потписивања 
Записника о функционалној провери објекта. 
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Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се констатовати 
записнички.  Наручилац ће прегледати достављену документацију и дати сагласност 
на исту. 

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). 

 

Понуђени рокови мирују у следећим случајевима и фазама израде пројектне 
документације и извођења радова: 

• Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 
документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје захтева. 

• Чекање на подлоге за пројектовање које доставља Наручилац. 

• Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

• Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач.  

• За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% уговорене 
вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним набавкама. 

•  Остале објективне околности. 

Испорука пројектне документације 

Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 
- 4 (четири) примерка Идејног пројекта у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 
- 2 (два) примерка на ЦД-у Решења о одобрењу извођења радова, Пројекта 

за извођење, Пројекта изведеног објекта и по потреби осталих елабората 
и студија (графички део у дwг формату, рачунски и текстуални део у доц 
формату). 

Извршилац је у обавези да писменим путем извештава Наручиоца о разлозима 
кашњења и фазама у којима се налази израда пројектне документације итд. 

Ова мировања рокова биће евидентирана у писаној форми и верификована од стране 
Наручиоца. 

Уз сваку привремену ситуацију извођач доставља детаљан извештај о степену 
готовости уговорене документације, на који наручилац мора да се сагласи. 

Приказани рокови израде документације, по фазама израде, биће основ за праћење 
реализације уговора у техничком и финансијском смислу. 

Понуђач се обавезује да у фази пројектовања сарађује са свим лицима који су 
ангажовани од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ а у циљу реализације пројекта. 

Пројектант је обавезан да пружи пројектантску подршку и у фази извођења радова, 
односно да се одазове сваком позиву наручиоца уколико се појаве потребе за 
изменама у пројектној документацији, које се у моменту потписивања уговора не могу 
сагледати 
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Техничка документација подлеже интерној техничкој контроли.  

Интерну техничку контролу појединих делова пројектне документације ће вршити 
Наручилац и дати коментаре/примедбе на достављену документацију у писаном 
облику. 

Извршиоцу ће бити достављене примедбе/коментари у писаном облику. 

Извршилац ће доставити исправљену техничку документацију. 

Примедбе добијене од надлежних органа, које се односе на налог за исправљање 
и/или допуну техничке документације, Наручилац може доставити и електронским 
путем, по коме ће се вршити исправке техничке документације. 

Извршилац ће доставити Наручиоцу исправљену техничку документацију три дана пре 
истека рока предвиђеног у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре. Уколико Извршилац није у могућности да исправи техничку документацију у 
предвиђеном року у обавези је да о томе писмено извести Наручиоца у напред 
наведеном року. 

Све исправке по налогу надлежних институција се врше без додатних надокнада. 
Извршилац је дужан да се одазове сваком позиву надлежних институција, и да пружи 
разјашњења, тумачења. 

На захтев представника Наручиоца Извршилац је дужан да пружи сва потребна 
обавештења у погледу стања израде пројектне документације, обезбеди увид у рад на 
пројектној документацији и упознавање са парцијалним резултатима. 

Трошкови ангажовања именованих пројектаната, учешће и присуствовање стручним 
састанцима у циљу израде пројектне документације подразумева се да су укључени у 
цену израде пројектне документације која је специфицирана у овој документацији. 
Понуђач је обавезан да се одазове сваком позиву Наручиоца. 

У циљу праћења реализације радова и динамике у уговореном року, израда детаљног 
динамичког плана, приказаног као гантограм, је обавезна након закључења уговора и 
мора бити у сагласности са роком датим у понуди.  

У понуди је обавезан прелиминарни динамички план, који је дат као образац у 
конкурсној документацији. 

Динамика извођења грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских радова 
мора бити усаглашена са динамиком набавке и испоруке опреме и извођењем 
електромонтажних радова. 

Сва документација која се доставља Наручиоцу мора бити оверена у складу са 
важећим правилницима, прописима и упутствима надлежних органа. 

III. Гарантни рок 

 
1. Гарантни рок за радове са уградњом добара за потребе изградње 

Надземног вода 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица'' 
(деоница: Банцарево –Црвена река) : 

2. Гарантни рок за радове са уградњом добара за потребе изградње 
Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел 
Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 
2'' (деоница: Банцарево –Црвена река): 

3. Гарантни рок за радове са уградњом добара за потребе изградње 
Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV ''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV 
''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' 
(деоница: Станичење –Пирот): 
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Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему не сме бити краћи од 36 месеци 
од потписивања Записник о примопредаји предметних радова и уграђене опреме и 
материјала - без примедби. 

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

IV. Место извођења радова: 

 
1. Место извођења радова изградње Надземног вода 35kV од ТС 110/35kV 

''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево –Црвена река) : 

 

Траса далековода се простире на територијама две општине, Сврљиг и Нишка бања, 
тј. од Срвљига преко Рибара, Белоиња, Сврљишких планина до Островице и пролази 
кроз катастарске општине: Белоиње, Рибаре, Преконога, Сићево и Островица. Списак 
парцела које су предвиђене за изградњу далековода наведене су у Информацији у 
локацији, као и у Идејном пројекту. Од важнијих објеката, траса далековода укршта 
постојећи 110 kV далековод, државне путеве IIA-259 Ниш и IIA-222 Ниш, 
неелектрифицирану пругу Ниш-Димитровград и реку Нишаву. Поред тога постоје 
укрштања и са другим објектима локалне инфраструктуре у виду улица, водовода, 
електроенергетске и телекомуникационе мреже. Траса далековода има правац 
североисток-југозапад и највећим делом иде преко планинског терена прекривеног 
углавном листопадном шумом, а у мањем делу далековод пролази кроз део 
насељеног места Островица и обрадивог земљишта. 

Почетна тачка далековода је постојећи портал у изводном 35 kV пољу у ТС 110/35 kV 
''Сврљиг''. Локација првог стубног места планирана је између пута и ограде ТС. Траса 
се даље креће југозападно и у овом делу терен је са благим успоном и доста 
приступачан. У наставку трасе долази до укрштања 35 kV са постојећим 110 kV 
далеководом. Траса се даље ломи и наставља југозападно и даље терен је релативно 
чист и приступачан. До крајње тачке далекевода остаје терен са стрмијим успоном и у 
том делу је и највиша тачка надморске висине на целој траси од 906 m. Након 
достизања највише тачке даковод се спушта благим, таласастим падом и у последњем 
сегменту будући далековод укршта пут, неелектрифицирану пругу Ниш-Димитровград 
и реку Нишаву. Крајња тачка далековода је изводна ћелија у ТС 35/10 kV ''Островица''.  
 

2. Место извођења радова изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV 
’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV 
’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' (деоница: Банцарево –
Црвена река): 

Из новоизграђене ТС 35/10 kV ''Банцарево'' (Прилог 1 и 2) изградити два кабловска 10 
kV вода из нових водних ћелија и то :  

 1. Вод А – од ТС 35/10 kV ''Банцарево'' до TС 10/0,4 kV '' Тунел Банцарево 1''.  

 2. Вод А – од ТС 35/10 kV ''Банцарево'' до TС 10/0,4 kV '' Тунел Банцарево 2''.  

 

Траса кабловских 10 kV вода изабрана je на основу катастарско-топографских подлога, 
информације о локацији, теренских услова и техничких услова ЕД Југоистока. 
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Планирана траса кабловских 10 kV  обухвата следеће катастарске парцеле и то : КО 
Равни До: КП 2310, 2579, 2585, 2440/2, 2440/1, 2441/1, 2442, 2444/512, 2444/393, 
2444/392 и КО Куновица: КП 5289/1 и КП 5256. 

Од ТС 35/10 kV „Банцарево“ на кп бр. 2310 КО Равни До каблови се полажу у ров дуж 
десне стране пута IIБ реда бр. 427 Нишка Бања – Јелашница - Црвена река  паралелно 
потезу од km 12+358 (X2=4793564.71;Y2=7593544.76) до km 12+873 
(X1=4793564.71;Y1=7593544.76) (на минималном растојању од 3 m од крајње тачке 
попречног профила пута) и прилази локацији ТС 35/10 kV „Банцарево“ Банцарево. 
Укрштање са путем се изводи бушењем а не подкопавањем и провлачењем кроз 
заштитне цеви. Како су кабловска траса налази у заштитном појасу пута, обавеза је 
Наручиоца да прибави сагласност управитеља путева.  
Електричне заштите каблова треба треба галвански повезати међусобно и на 
уземљивач трафостанице. Вод А и Вод Б се паралелно воде до шахте бр. 1  испред ТС 
10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“, од шахте па даље Вод А наставља и прикључује се у 
ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“. Обавеза Наручиоца је да обезбеди даље полагање 
Вода Б кроз Тунел до шахте бр. 2 испред ТС  10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“ . Од шахте 
бр. 2  се спојницом кабл наставља и повезује у ТС  10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“ и 
обавеза је Извођача. 

На слободној површини кабл полагати слободно у ров на дубини од 80 cm, а кабловски 
прелаз формирати на дубини од 120 cm испод саобраћајнице кроз ПВЦ цеви Ф 160 
mm, а у свему према Техничкој препоруци број 3. Сва евентуална укрштања или 
паралелна  вођења електроенергетских каблова са постојећим подземним 
инсталацијама решити у складу са важећим техничких прописима и препорукама. По 
завршетку радова терен довести у првобитно стање, трасу 10 kV кабла и оптичког 
кабла (у ПЕ цеви)обележити одговарајућим маркерима и ПВЦ упозоравајућом траком 
на прописној дубини. Тип кабла је у складу са ТУ број 110.01.-215007/13-16 издатих  
31.08.2016 године. Вод из правца ТС 10/0,4 „Тунел Банцарево 1“ се прикључује на 
доводно одводну ћелију К03, а из правца ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“, на 
доводно одводну ћелију К10, увођењем из кабловског канала испод ћелија. Ситуација 
полагања два снопа енергетских каблова и два оптичка кабла у исти ров приказана је у 
Прилогу бр. 4. Надаље се до ТС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“ и ТС 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 2“ у ров полаже по један сноп енергетских каблова и један оптички кабл 
провучен кроз ПЕ цев . 

 
3. Место извођења радова изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV 

''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 
1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' (деоница: Станичење –Пирот): 

 

Предвиђа се изградња 10 kV кабловских водова на територији конзумног подручја 
Огранка ЕД Пирот. Планирана траса кабловских 10 kV  обухвата катастарске парцеле : 
КО Пирот - град,  КО Пирот - ван варош и КО Гњилан у свему према Информацији о 
локацији број 303-350/605-16 од 18.11.2016. године.  

 

Вод А: Из ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел 
Сарлах'' треба положити кабловски вод типа XHE 49-A 4×1×150/25mm² 6/10 kV. 

Полазна тачка је водна ћелија у ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' на кп бр. 4537/6 КО 
Пирот - град. Од ТС 35/10 kV ''Индустријски парк'' каблови се полажу у ров дуж 
саобраћајнице бр. 1 до алтернативног пута, затим алтернативним путем до реке 
Нишаве, када кабл прелази новопројектовани мост до ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах''. 
Овом трасом полагати и оптички кабл у истом рову са ЕЕ каблом. 
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Вод Б: ОД ЧР стуба 10 kV вода ТС 10/0,4 kV ''Тунел'' - ТС 10/0,4 kV ''ИВК'' до 
новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'' треба положити двоструки кабловски 
вод типа XHE 49-A 4×1×150/25mm² 6/10 kV. Двоструки кабловски вод се полаже у ров 
кроз градско грађевинско земљиште, формира се прелаз преко пута за Станичење, 
наставља даље дуж саобраћајнице до ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах''. 
 

Вод Ц: Из ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' до новопројектоване ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах'' 
треба положити кабловски вод типа XHE 49-A 4×1×150/25mm² 6/10 kV. 

Полазна тачка је водна ћелија у ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' на кп бр. 8971 КО Гњилан. 

Од ТС 35/10 kV ''Пирот 1'' каблови се полажу у ров дуж саобраћајнице, настављају дуж 
магистралног пута, затим путем за Станичење до ТС 10/0,4 kV ''Тунел Сарлах''. Овом 
трасом полагати и оптички кабл у истом рову са ЕЕ каблом. 

На слободној површини и у тротоару, кабл полагати слободно у ров на дубини од 80 
cm, а кабловски прелаз формирати на дубини од 120 cm испод саобраћајнице кроз 
ПВЦ цеви Ø160 mm, а у свему према Техничкој препоруци број 3 ЕД Србије. Сва 
евентуална укрштања или паралелна  вођења електроенергетских каблова са 
постојећим подземним инсталацијама решити у складу са важећим техничких 
прописима и препорукама. По завршетку радова терен довести у првобитно стање, 
трасу 10 kV кабла и оптичког кабла (у ПЕ цеви) обележити одговарајућим маркерима и 
ПВЦ упозоравајућом траком на прописној дубини. 

V. Пријемно испитивање опреме 

 
1. Пријемно испитивање опреме потребне за изградњу Надземног вода 35kV 

од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево 
–Црвена река): 

2. Пријемно испитивање опреме потребне за изградњу Подземних водова 
10kV од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од 
ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' (деоница: 
Банцарево –Црвена река): 

3. Пријемно испитивање опреме потребне за изградњу Подземних водова 
10kV од ТС 35/10kV ''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и 
од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' (деоница: 
Станичење –Пирот): 

Пре испоруке и уградње средњенапонске електроенергетске опреме, Извођач је дужан 
да писано обавести Наручиоца и позове га на пријемно испитивање, као и да уз позив 
достави протокол о пријемном испитивању на сагласност Наручиоцу и то 5 дана пре 
пријемног испитивања, а 7 дана, уколико је пријемно испитивање у иностранству. 
Наручилац се обавезује, да по добијању обавештења и позива на пријемно 
испитивање формира стручну радну групу за пријемно испитивање и у року од наредна 
3 радна дана писано обавести Извођача да је сагласан са протоколом о пријемном 
испитивању и да му достави списак људи (до три члана), који представљају стручну 
радну групу Наручиоца. 

Трошкове процеса пријемног испитивања, као и трошкове превоза, смештаја и исхране 
стручне радне групе Наручиоца сноси Извођач. 

Након сваког извршеног пријемног испитивања опреме у свему према претходно 
договореном протоколу, сачиниће се и обострано потписати Записник о пријемном 
испитивању. 
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Извођач је дужан да одмах отклони све евентуалне недостатке и примедбе које су 
констатоване на пријемном испитивању и након тога поново позове Наручиоца на 
пријемно испитивање у складу са ставом 2. овог члана. 

Након поново извршеног пријемног испитивања у делу који у претходном испитивању 
није задовољио сачиниће се и обострано потписати Записник о успешно обављеном 
пријемном испитивању. 

Технички пријем изведених радова и уграђене опреме и материјала 

1. Технички пријем изведених радова и уграђене опреме и материјала за 
изградњу Надземног вода 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV 
''Островица'' (деоница: Банцарево –Црвена река):  

2. Технички пријем изведених радова и уграђене опреме и материјала за 
изградњу Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до ТС 
10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' 
Тунел Банцарево 2'' (деоница: Банцарево –Црвена река): 

3. Технички пријем изведених радова и уграђене опреме и материјала за 
изградњу Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV ''Индустријски парк'' до 
ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV 
''Тунел Сарлах'' (деоница: Станичење –Пирот): 
 

Одмах по завршетку радова, достављене пратеће документације за испоручену 
опрему и изведене радове, декларације о квалитету опреме и материјала за које није 
наведена пратећа документација у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене, 
успешно завршеног испитивања пред пуштање у рад (функционалног испитивања 
Наручиоца), достављених корисничких упутстава, Извођач ће писаним путем упутити 
Наручиоцу захтев за технички пријем изведених радова и уграђене опреме уз 
потписану и оверену Изјаву о завршетку извођења радова. 
У име и за рачун Наручиоца комисија коју одреди Наручилац уз присуство 
представника Извођача, ће извршити технички пријем изведених радова и уграђене 
опреме и материјала о чему ће се сачинити и потписати Записник и исти доставити 
Извођачу. 
Уколико су Записником констатоване примедбе, технички пријем ће бити поновљен 
након отклањања евидентираних примедби од стране Извођача, у року који одреде 
комисија Наручиоца.  
Комисија Наручиоца, након успешно извршеног техничког пријема изведених радова, 
сачиниће и потписати Записник о успешно обављеном техничком пријему и исти 
доставити Извођачу. 
Уколико Наручилац буде имао примедбе на изведене радове приликом пуштања 
опреме под напон, Извођач је дужан да те примедбе отклони у року који одреди 
Наручилац. 
У случају да Извођач не отклони све примедбе, Наручилац има право на наплату 
средства обезбеђења за добро извршење посла и повраћај авансног плаћања. 

 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за оцењивање понуда, избор најповољније понуде и доделу уговора је: 
најнижа понуђена цена 

V. Обавезан обилазак локације 
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Наручилац ће пре истека рока за подношење понуда, односно дана 27.03.2017. 
год. у 10:00 часова обезбедити обилазак локације објекта и потенцијални понуђачи 
имају обавезу да на истој присуствују лично или преко својих овлашћених 
представника. Увид ће бити истовремен за све и неће се омогућавати 
индивидуални увид ван заказаног термина. Лица која долазе у обилазак места 
извођења радова морају имати и предати овлашћеном лицу Наручиоца потписана 
и оверена овлашћења Понуђача за обилазак локације. Понуђачи треба да најаве 
обилазак локације на mail aleksandra.spasojevic@epsdistribucija.rs и 
ana.pavlovic@epsdistribucija.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 
07.30 до 15.30 часова. 

Свим потенцијалним понуђачима, који изврше обилазак локације, овлашћено лице 
Наручиоца ће потписати и оверити образац – Потврда о обиласку локације која је 
саставни део Конкурсне документације (Образац бр. 12). Потенцијални понуђач на 
локацију треба да донесе образац потврде, потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица потенцијалног понуђача. 

Потписана и оверена од стране Наручиоца Потврда о обиласку локације је 
обавезан елемент Понуде. Понуде које не буду садржале овај образац потписан и 
оверен од стране Наручиоца, сматраће се неприхватљивим. 

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. ЗЈН 

 

1. 

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

Доказ:  

- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  

Напомена:  
� У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 
� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
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надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – 
Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим 
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-
za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 

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

 

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

 

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 

Напомена:  
� У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити 

овај доказ и за правно лице и за законског заступника 
� У случају да правно лице има више законских заступника, ове 

доказе доставити за сваког од њих 
� У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 
� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

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

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној територији 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 

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

Напомена:  
� Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди 

наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа 
понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе   
приложи и потврде осталих локланих 
органа/организација/установа  

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

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

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

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

4.  

 

Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 
(Образац бр.4) 

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача 
Изјава мора бити  потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
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 4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

5. 

 Услов: Да располаже неопходним пословним капацитетом за: 

 
Довољним пословним капацитетом сматра се да је понуђач у 
периоду од претходне три године (2014., 2015. и 2016.) 
 
1. 
- Извео радове са уградњом опреме на далеководима напонског 

нивоа 35 kV, у износу не мањем од 200.000.000,00 динара,  
- Извео радове са уградњом опреме на кабловским водовима 

напонског нивоа 10 kV, у износу не мањем од 60.000.000,00 
динара. 

2.  

- Пружио услугу пројектовања, израде техничке документације, која 
је испоручена и прихваћена за потребе изградње и извођења 
радова на изградњи далековода напонског нивоа 35kV, у износу 
не мањем од 10.000.000,00 динара. 

- Пружио услугу пројектовања, израде техничке документације, која 
је испоручена и прихваћена за потребе изградње и извођења 
радова на изградњи кабловског вода напонског нивоа 10 kV, у 
износу не мањем од 5.000.000,00 динара. 

 

3. Поседује уведене следеће стандарде система квалитета: 

Стандард SRPS ISO 9001 
Стандард SRPS ISO 14001 
Стандард SRPS OHSAS 18001 
 
Доказ: 

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

 
За тачке 1 и 2. 
 

- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце- референц листе 
понуђача за 2014., 2015. и 2016.годину (образац бр.5а, 5б, 5ц, 5д) 

- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-потврде  
наручиоца (крајњег корисника – власника ЕЕО) за 2014., 2015. и 
2016. годину. (образац бр.6а, 6б, 6ц, 6д) 
 

За тачку 3. Копије важећих стандарда који су тражени 
 

 

 

Услов: Да располаже неопходним техничким  капацитетом. 

Довољним техничким капацитетом се сматра да у моменту 
подношења понуде, као власник, корисник или закупац поседује 
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6.  

 

 

 

минимум следећу механизацију и опрему:  
- теретно теренско возило са хидрауличном дизалицом кипер, 
минималне носивости возила  4,5т и минималним подизним моментом 
дизалице 20тм, погон 4x4 или 6x6 – ком. 1 
- теретно теренско возило са хидрауличном дизалицом, минималне 
носивости возила  2,5т и минималним подизним моментом дизалице 
18тм, погон 4x4 или 6x6 – ком. 1 
- теретнo возилo са хидрауличном дизалицом, минималне носивости 
возила  9т и минималним подизним моментом дизалице 25тм – ком. 1 
- теретно возило са хидрауличном дизалицом, максималне носивости 
возила  2,6т и максималним подизним моментом дизалице 7тм – ком. 2 
- теретно возило-путар, за превоз радника и алата носивости возила 
преко 0,7т, за превоз 6 радника – ком. 4 
- камион кипер, носивости возила преко 5т – ком. 2 
- теренско возило са хидрауличном платформом радне висине 17 м са 
изолованом корпом, погон возила 4x4 или 6x6 – ком. 2 
- возило са хидрауличном платформом радне висине 22 м – ком. 1 
- возило са хидрауличном платформом радне висине 25м – ком. 1 
- приколица за превоз бетонских стубова, са подешавањем дужине 
одстојања једноосовинске приколице од возила – ком. 2 
- приколица за превоз каблова, минималне носивости 4,5т – ком. 1 
- машина за ископ-мини багер, тежина до 4т, комплет са кашиком за 
ископ и пикамером – ком. 2 
- мини утоваривач – ком. 2 
- моторни компресор мин. 4,2м3/мин оспособљен за превоз вучним 
возилом-регистрован – ком. 1 
- вучна машина са силом затезања од минимално 25кN – ком. 1 
- мерна кола-мерно испитни систем са фабрички уграђеном опремом у 
моторно возило следећих карактеристика: Трофазни испитно мерни 
систем, Испитни напон од 60кV, ударна енергија 2000Ј, Независан извор 
за напајање, Аудио фрекфевнтни уређај са минимум три фреквенције – 
ком. 1 

 

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, 
дужан је да уз понуду достави: 
- за транспортна средства доставити: важеће очитане саобраћајне 
дозволе, са копијом важеће полисе осигурања или копије уговора о 
лизингу/закупу или другим правним основом коришћења (ако 
возило/саобраћајна дозвола не гласи на име подносиоца понуде),  
- за остала средства доставити: копију пописне листе средстава са 
стањем на дан 31.12.2016. оверену и потписану од стране одговорног 
лица подносиоца понуде или уколико средства нису власништво 
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подносиоца понуде доставити пописну листу власника средстава и 
копију уговора о лизингу/закупу или пословно техничкој сарадњи  
- за хидрауличне дизалице, платформе, машине за ископ, мерна кола– 
стручни налаз овлашћене институције о доказу периодичне 
исправности/испитивању  
-за приколице – фотографија комплетне приколице у радном положају 
са видљивим регистарским бројем.  

 

7. 

Услов: Да располаже неопходним кадровским  капацитетом. 

Под кадровским капацитетом се сматра да понуђач, на дан подоношења 
понуде, запошљава на неодређено или одређено време или радно 
ангажује ван радног односа са пуним радним временом, у складу са 
важећим Законом о раду најмање: 

- jедног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са 
лиценцом 350,  

-       jедног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са лиценцом 
351, 

-       jедног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са лиценцом 
353,  

-       jедног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са лиценцом 
453, 

-     jедног дипломираног грађевинског инжењера, (ВСС) са лиценцом 
310 или 312,  

- jедног дипломираног инжењера грађевине, (ВСС) са лиценцом  
410 или 412, 

- jедног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са 
лиценцом 450 или 451,  

-       најмање 10 електромонтера (ССС/КВ/ВКВ), здравствено способних 
за рад на висини, 

-        најмање 10 грађевинских радника (ССС/КВ/ВКВ), 

-        најмање 5 бравара (ССС/КВ/ВКВ),  

 -    најмање 1 (једно) лице са положеним стручним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.  

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
дужан је да уз понуду достави: 
- Образац 7 - кадровски капацитет понуђача, 
- 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 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.198-16 

 

Страна 50 од 146 

важности истих - за инжењере 
- копије лекарских уверења чији је саставни део потврда за рад на 

висини, не старије од 1 (једне) године у тренутку подношења понуде - 
за електромонтере  

- Фотокопија уверење о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 
раду или уговор са агенцијом за обављање делатности са прилогом 
о дозволи издате од стране надлежног Министарства, за обављање 
поменутих послова и лиценца за лице одговорно за наведене 
послове. 
 

НАПОМЕНА: „Достављени докази морају бити у складу са Законом о 
раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014)“ 

 
 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 
услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 
4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове 
у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без 
обзира на ангажовање подизвођача. 
2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на 
основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне 
документације. 
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у 
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато 
што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је 
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (која мора бити потписана и 
оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, 
понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар 
понуђача.   
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
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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. 
 
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на 
понуђеној цени као једином критеријуму. 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када 
постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора 
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није 
већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача. 
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона 
којим се уређује порез на доходак грађана. 
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим 
понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим 
понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 
Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 
2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
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Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују ¬понуђачи из држава 
потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума. 
 
5.1. Резервни критеријум 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. 
Уколико ни после примене резервних критеријума не буде  могуће изабрати 
најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача 
који имају исту најнижу понуђену цену и исте резервне критеријуме. 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. 
 
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 
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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 је поднета, на адресу: 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Тело за централизоване јавне 
набавке, одељење Ниш, адреса ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 
Ниш, - са назнаком: „ Понуда за јавну набавку радова: Набавка радова на 
следећим електроенергетским објектима са уградњом добара на 
КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 
1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „ Сврљиг“ до TС 35/10 kV 
„Островица“ (деоница:Банцарево – Црвена Река),  
2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Индустријски парк“ до TС 10/0,4 
kV „ Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „ Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и  
3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Банцарево“ до TC 10/0,4 kV 
„Тунел Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река) 
 
 - Јавна набавка број 198-16 - НЕ ОТВАРАТИ“.  
 
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе 
понуђача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
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.  
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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: 

1. Образац понуде  
2. Структура цене  
3. Изјава о независној понуди  
4. Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона  
5. Списак изведених радова Обрасци 5а и 5ц 
6. Потврде о референтним набавкама Обрасци 6а и 6ц 
7. Списак извршених услуга Обрасци 5б и 5д 
8. Потврде о референтним набавкама Обрасци 6б и 6д 
9. Изјава понуђача – кадровски капацитет 
10. Изјава понуђача – технички капацитет 
11. Средства финансијског обезбеђења  
12. Изјава да ће понуђач доставити меницу као средство финансијског 

обезбеђења  за отклањање недостатака у гарантном року 
13. Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду 

трошкова у складу са чл.88 Закона 
14. Образац потрвде о обиласку места извођења радова 
15. Споразум о учесника заједничке понуде 
16. Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“  
17. Прилог о безбедности и здрављу на раду 
18. 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. 

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

20. Техничка документација наведена у тачки 3. Техничке спецификације  
 
 
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. 
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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, адреса ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 
Ниш. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне 
набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да 
буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и 
потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у 
регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. 
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе 
подаци у складу са Законом. 
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања 
понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда 
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 
 

6.5  Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно 
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је 
понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, 
Наручилац ће све такве понуде одбити. 
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као 
подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака 
понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
 

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: Набавка радова на следећим 
електроенергетским објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, 
аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „ Сврљиг“ до TС 35/10 kV 
„Островица“ (деоница:Банцарево – Црвена Река),  

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Индустријски парк“ до TС 10/0,4 
kV „ Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „ Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.198-16 

 

Страна 56 од 146 

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Банцарево“ до TC 10/0,4 kV 
„Тунел Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река)  

- Јавна набавка број 198-16 - 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: Набавка радова на следећим електроенергетским 
објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 
1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „ Сврљиг“ до TС 35/10 kV 
„Островица“ (деоница:Банцарево – Црвена Река),  
2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Индустријски парк“ до TС 10/0,4 
kV „ Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „ Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и 
3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Банцарево“ до TC 10/0,4 kV 
„Тунел Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река) 
 
 - Јавна набавка број 198-16 - 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 
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одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање 
подизвођача. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава 
сваки подизвођач у своје име. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  
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 

 
1. Рок за извођења радова изградње Надземног вода 35kV од ТС 
110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево –
Црвена река) : 

 

Максимално до 195 календарских дана, од чега: 

За радове: Максимално до 150 календарских дана од увођења у посао, односно 
од дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о 
одобрењу за извођење радова. 

Рок за израду Пројекта за извођење је 30 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских дана, од 
потписивања Записника о функционалној провери објекта. 

Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се 
констатовити записнички.  Наручилац ће прегледати достављену документацију 
и дати сагласност на исту. 

Понуђени рокови мирују у следећим случајевима и фазама израде пројектне 
документације: 

• Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 
документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје 
захтева. 

• Чекање на подлоге за пројектовање које доставља Наручилац. 
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• Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

•  Због застоја рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач.  

• За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% уговорене 
вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним набавкама. 

•  Остале објективне околности. 

Испорука пројектне документације 

Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 
- 4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 
- 2 (два) примерка на ЦД-у, Пројекта за извођење, Пројекта изведеног 

објекта и по потреби осталих елабората и студија (графички део у 
дwг формату, рачунски и текстуални део у доц формату) 

Извршилац је у обавези да писменим путем извештава Наручиоца о разлозима 
кашњења и фазама у којима се налази израда пројектне документације итд. 

Ова мировања рокова биће евидентирана у писаној форми и верификована од 
стране Наручиоца. 

Уз сваку привремену ситуацију извођач доставља детаљан извештај о степену 
готовости уговорене документације, на који наручилац мора да се сагласи. 

Приказани рокови израде документације, по фазама израде, биће основ за 
праћење реализације уговора у техничком и финансијском смислу. 

Понуђач се обавезује да у фази пројектовања сарађује са свим лицима који су 
ангажовани од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ а у циљу реализације пројекта. 

Пројектант је обавезан да пружи пројектантску подршку и у фази извођења 
радова, односно да се одазове сваком позиву наручиоца уколико се појаве 
потребе за изменама у пројектној документацији, које се у моменту 
потписивања уговора не могу сагледати. 

Техничка документација подлеже интерној техничкој контроли.  

Интерну техничку контролу појединих делова пројектне документације ће 
вршити Наручилац и дати коментаре/примедбе на достављену документацију у 
писаном облику. 

Извршиоцу ће бити достављене примедбе/коментари у писаном облику. 

Извршилац ће доставити исправљену техничку документацију. 

Примедбе добијене од надлежних органа, које се односе на налог за 
исправљање и/или допуну техничке документације, Наручилац може доставити 
и електронским путем, по коме ће се вршити исправке техничке документације. 

Извршилац ће доставити Наручиоцу исправљену техничку документацију три 
дана пре истека рока предвиђеног у складу са Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре. Уколико Извршилац није у могућности да 
исправи техничку документацију у предвиђеном року у обавези је да о томе 
писмено извести Наручиоца у напред наведеном року. 
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Све исправке по налогу надлежних институција се врше без додатних 
надокнада. Извршилац је дужан да се одазове сваком позиву надлежних 
институција, и да пружи разјашњења, тумачења... 

На захтев представника Наручиоца Извршилац је дужан да пружи сва потребна 
обавештења у погледу стања израде пројектне документације, обезбеди увид у 
рад на пројектној документацији и упознавање са парцијалним резултатима. 

Трошкови ангажовања именованих пројектаната, учешће и присуствовање 
стручним састанцима у циљу израде пројектне документације подразумева се 
да су укључени у цену израде пројектне документације која је специфицирана у 
овој документацији. Понуђач је обавезан да се одазове сваком позиву 
Наручиоца. 

У циљу праћења реализације радова и динамике у уговореном року, израда 
детаљног динамичког плана, приказаног као гантограм, је обавезна након 
закључења уговора и мора бити у сагласности са роком датим у понуди.  

У понуди је обавезан прелиминарни динамички план, који је дат као образац у 
конкурсној документацији. 

Динамика извођења грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских 
радова мора бити усаглашена са динамиком набавке и испоруке опреме и 
извођењем електромонтажних радова. 

Сва документација која се доставља Наручиоцу мора бити оверена у складу са 
важећим правилницима, прописима и упутствима надлежних органа. 

 
2.  Рок за извођења радова изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10k 
’'Банцарево'' до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV 
’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' (деоница: Банцарево –
Црвена река):   

Максимално до 90 календарских дана, од чега: 

За радове: Максимално до 45 календарских дана од увођења у посао, односно 
од дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о 
одобрењу за извођење радова. 

Рок за израду Идејног пројекта је 15 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.   

Рок за израду Пројекта за извођење је 15 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских дана, од 
потписивања Записника о функционалној провери објекта. 

Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се 
констатовити записнички.  Наручилац ће прегледати достављену документацију 
и дати сагласност на исту. 

Понуђени рокови мирују у следећим случајевима и фазама израде пројектне 
документације: 
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• Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 
документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје 
захтева. 

• Чекање на подлоге за пројектовање које доставља Наручилац. 

• Због застоја рада изазваног актом надлежног органа, за који није 
одговоран Извођач.  

• За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% 
уговорене вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

• Остале објективне околности. 

Испорука пројектне документације 

Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 
- 4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 
- 2 (два) примерка на ЦД-у Решења о одобрењу извођења радова, 

Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта и по потреби 
осталих елабората и студија (графички део у дwг формату, рачунски 
и текстуални део у доц формату). 

Извршилац је у обавези да писменим путем извештава Наручиоца о разлозима 
кашњења и фазама у којима се налази израда пројектне документације итд. 

Ова мировања рокова биће евидентирана у писаној форми и верификована од 
стране Наручиоца. 

Уз сваку привремену ситуацију извођач доставља детаљан извештај о степену 
готовости уговорене документације, на који наручилац мора да се сагласи. 

Приказани рокови израде документације, по фазама израде, биће основ за 
праћење реализације уговора у техничком и финансијском смислу. 

Понуђач се обавезује да у фази пројектовања сарађује са свим лицима који су 
ангажовани од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ а у циљу реализације пројекта. 

Пројектант је обавезан да пружи пројектантску подршку и у фази извођења 
радова, односно да се одазове сваком позиву наручиоца уколико се појаве 
потребе за изменама у пројектној документацији, које се у моменту 
потписивања уговора не могу сагледати 

Техничка документација подлеже интерној техничкој контроли.  

Интерну техничку контролу појединих делова пројектне документације ће 
вршити Наручилац и дати коментаре/примедбе на достављену документацију у 
писаном облику. 

Извршиоцу ће бити достављене примедбе/коментари у писаном облику. 

Извршилац ће доставити исправљену техничку документацију. 
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Примедбе добијене од надлежних органа, које се односе на налог за 
исправљање и/или допуну техничке документације, Наручилац може доставити 
и електронским путем, по коме ће се вршити исправке техничке документације. 

Извршилац ће доставити Наручиоцу исправљену техничку документацију три 
дана пре истека рока предвиђеног у складу са Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре. Уколико Извршилац није у могућности да 
исправи техничку документацију у предвиђеном року у обавези је да о томе 
писмено извести Наручиоца у напред наведеном року. 

Све исправке по налогу надлежних институција се врше без додатних 
надокнада. Извршилац је дужан да се одазове сваком позиву надлежних 
институција, и да пружи разјашњења, тумачења... 

На захтев представника Наручиоца Извршилац је дужан да пружи сва потребна 
обавештења у погледу стања израде пројектне документације, обезбеди увид у 
рад на пројектној документацији и упознавање са парцијалним резултатима. 

Трошкови ангажовања именованих пројектаната, учешће и присуствовање 
стручним састанцима у циљу израде пројектне документације подразумева се 
да су укључени у цену израде пројектне документације која је специфицирана у 
овој документацији. Понуђач је обавезан да се одазове сваком позиву 
Наручиоца. 

У циљу праћења реализације радова и динамике у уговореном року, израда 
детаљног динамичког плана, приказаног као гантограм, је обавезна након 
закључења уговора и мора бити у сагласности са роком датим у понуди.  

У понуди је обавезан прелиминарни динамички план, који је дат као образац у 
конкурсној документацији. 

Динамика извођења грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских 
радова мора бити усаглашена са динамиком набавке и испоруке опреме и 
извођењем електромонтажних радова. 

Сва документација која се доставља Наручиоцу мора бити оверена у складу са 
важећим правилницима, прописима и упутствима надлежних органа. 

 
3. Рок за извођења радова изградње Подземних водова 10kV од ТС 
35/10kV ''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 
35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' (деоница: Станичење –
Пирот): 

 

Максимално до 90 календарских дана, од чега: 

За радове: Максимално до 45 календарских дана од увођења у посао, односно 
од дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о 
одобрењу за извођење радова. 

Рок за израду Идејног пројекта је 15 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.   

Рок за израду Пројекта за извођење је 15 календарских дана од дана 
добијања потребних подлога за рад од стране Наручиоца.    
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Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских дана, од 
потписивања Записника о функционалној провери објекта. 

Понуђени рокови мирују у следећим случајевима и фазама израде пројектне 
документације: 

• Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 
документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје 
захтева. 

• Чекање на подлоге за пројектовање које доставља Наручилац. 

• Због застоја рада изазваног актом надлежног органа, за који није 
одговоран Извођач.  

• За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% 
уговорене вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

• Остале објективне околности. 

Испорука пројектне документације 

Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 
- 4 (четири) примерка Идејног пројекта у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 
- 2 (два) примерка на ЦД-у Решења о одобрењу извођења радова, 

Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта и по потреби 
осталих елабората и студија (графички део у дwг формату, рачунски 
и текстуални део у доц формату). 

Извршилац је у обавези да писменим путем извештава Наручиоца о разлозима 
кашњења и фазама у којима се налази израда пројектне документације итд. 

Ова мировања рокова биће евидентирана у писаној форми и верификована од 
стране Наручиоца. 

Уз сваку привремену ситуацију извођач доставља детаљан извештај о степену 
готовости уговорене документације, на који наручилац мора да се сагласи. 

Приказани рокови израде документације, по фазама израде, биће основ за 
праћење реализације уговора у техничком и финансијском смислу. 

Понуђач се обавезује да у фази пројектовања сарађује са свим лицима који су 
ангажовани од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ а у циљу реализације пројекта. 

 

Пројектант је обавезан да пружи пројектантску подршку и у фази извођења 
радова, односно да се одазове сваком позиву наручиоца уколико се појаве 
потребе за изменама у пројектној документацији, које се у моменту 
потписивања уговора не могу сагледати 

Техничка документација подлеже интерној техничкој контроли.  
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Интерну техничку контролу појединих делова пројектне документације ће 
вршити Наручилац и дати коментаре/примедбе на достављену документацију у 
писаном облику. 

Извршиоцу ће бити достављене примедбе/коментари у писаном облику. 

Извршилац ће доставити исправљену техничку документацију. 

Примедбе добијене од надлежних органа, које се односе на налог за 
исправљање и/или допуну техничке документације, Наручилац може доставити 
и електронским путем, по коме ће се вршити исправке техничке документације. 

Извршилац ће доставити Наручиоцу исправљену техничку документацију три 
дана пре истека рока предвиђеног у складу са Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре. Уколико Извршилац није у могућности да 
исправи техничку документацију у предвиђеном року у обавези је да о томе 
писмено извести Наручиоца у напред наведеном року. 

Све исправке по налогу надлежних институција се врше без додатних 
надокнада. Извршилац је дужан да се одазове сваком позиву надлежних 
институција, и да пружи разјашњења, тумачења. 

На захтев представника Наручиоца Извршилац је дужан да пружи сва потребна 
обавештења у погледу стања израде пројектне документације, обезбеди увид у 
рад на пројектној документацији и упознавање са парцијалним резултатима. 

Трошкови ангажовања именованих пројектаната, учешће и присуствовање 
стручним састанцима у циљу израде пројектне документације подразумева се 
да су укључени у цену израде пројектне документације која је специфицирана у 
овој документацији. Понуђач је обавезан да се одазове сваком позиву 
Наручиоца. 

У циљу праћења реализације радова и динамике у уговореном року, израда 
детаљног динамичког плана, приказаног као гантограм, је обавезна након 
закључења уговора и мора бити у сагласности са роком датим у понуди.  

У понуди је обавезан прелиминарни динамички план, који је дат као образац у 
конкурсној документацији. 

Динамика извођења грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских 
радова мора бити усаглашена са динамиком набавке и испоруке опреме и 
извођењем електромонтажних радова. 

Сва документација која се доставља Наручиоцу мора бити оверена у складу са 
важећим правилницима, прописима и упутствима надлежних органа. 
 
 
 

6.13 Гарантни рок 

Гарантни рок за изведене радове и угађену опрему не сме бити краћи од 36 
месеци од потписивања Записник о примопредаји предметних радова и 
уграђене опреме и материјала - без примедби. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке 
у току трајања гарантног рока.  
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди за предметну јавну набавку, 
понуди гарантни рок краћи од 36 месеци од дана потписивања Записник о 
примопредаји предметних радова - без примедби, таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 

 
6.14 Начин и услови плаћања 

Максимално прихватљив аванс за Наручиоца износи 40% од вредности понуде 
са ПДВ-ом. 

Плаћање за изведене радове вршиће се након испоставе привремених и 
окончаних ситуација, које су оверене од стране Надзорних органа. 

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин: 

___% (максимално 40%) од укупно уговорене вредности биће дозначено као 
бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року од 15 (петнаест) 
календарских дана од дана достављања предрачуна и неопозиве, безусловне 
банкарске гаранције, плативе на први позив, без права на приговор у висини 
захтеваног аванса. Рок важења банкарске гаранције је 30 дана дужи од датума 
уговореног рока важења уговора. Извођач ће доставити авансни рачун у висини 
примљеног аванса у року од 3 (три) дана од пријема истог. 

Плаћење по испостављеним привременим ситуацијама, које су оверене од 
одговорних лица уговорних страна, вршиће се по одбитку процента исплаћеног 
аванса, у законском року до * дана од дана пријема исправних ситуација на 
архиву Наручиоца. 

Извођач је дужан да уз привремене ситуације достави Записник о примопредаји 
предметних радова - без примедби, који се односи на део радова и опреме 
обухваћених привременом ситуацијом. 

Плаћање по завршетку уговорених радова, окончаном ситуацијом, вршиће се у 
законском року до * дана од дана пријема исправне окончане ситуације и 
извршене примопредаје изведених радова и уграђене опреме, које записнички 
оверава комисија за примопредају изведених радова и уграђене опреме 
уговорних страна, по одбитку процента исплаћеног аванса, уз доставу менице, 
као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.  

Уз окончану ситуацију Извођач је дужан да достави Записник о функционалној 
провери објекта. 

Плаћање ће се вршити у динарима. 

Фактурисање уговорене вредности изведених радова за цену изражену у 
еврима домаћем понуђачу (као и домаћем члану групе понуђача) вршиће се у 
динарима прерачуном по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
настанка пореске обавезе. 

Плаћање уговорене вредности за цену изражену у еврима домаћем понуђачу 
(као и домаћем члану групе понуђача) вршиће се у динарима по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан плаћања.  

Порез на додату вредност обрачунаће се у складу са важећим Законским 
прописима. 
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Ситуације се достављају на адресу Наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд,Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 10000137, за Ниш, Булевар 
Зорана Ђинђића, 46а, 18000 Ниш и морају да садрже број уговора. 
 
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога 
овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног 
надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 
Привремене и окончане ситуације се испостављају према количинама из 
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране 
Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се 
извршити финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним 
актима Наручиоца. 
* Напомена: Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник 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 (субјекат јавног сектора или привредни субјекат). 
 

6.15 Рок важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 120 календарских (словима:стодвадесет) дана 
од дана отварања понуда.  
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 средстава финансијског обезбеђења (у 
даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих 
уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора или након 
извођења радова) 
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет 
понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског 
обезбеђења. 
Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност  СФО мора се продужити.  

 

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

У понуди: 

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



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.198-16 

 

Страна 67 од 146 

Садржај Изјаве о намерама банке: 

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

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

- датум издавања 

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

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла  без права приговора на 10%  од вредности Уговора без ПДВ у  
износу од .....................(навести износ и валуту)  и  роком важности 30 дана 
дужим од уговореног рока важења уговора.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  ........................... 
(навести предмет ЈН)  број ЈН..........коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ 
Београд, Тело за централизоване набавке, одељење Ниш. 

2. Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања (доставља се само у случају да је 
захтеван аванс) 

Садржај Изјаве о намерама банке: 

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

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

- датум издавања 

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

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања  без права приговора на ___ (максимум 40%)  од 
вредности уговора са ПДВ-ом у  износу од .....................(навести износ и валуту)  
и  роком важности 30 дана дужим од уговореног рока важења уговора.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  ........................... 
(навести предмет ЈН)  број ЈН..........коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ 
Београд, Тело за централизоване набавке, одељење Ниш. 

 
 
3. Изјаву понуђача да ће доставити бланко сопствену меницу за 
отклањање 
недостатака у гарантном року (Образац бр.9). 
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У року од 10 календарских дана од дана закључења Уговора, Извођач је у 
обавези да достави: 

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла  

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) 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 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, услед околности 
које су на страни Извођача. 

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. 

2. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања (доставља се само у 
случају да је захтеван аванс) 

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 од ___% (максимум 40%) од 
укупно уговореног аванса, 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 повраћај авансног плаћања, на адресу 
Масарикова 1-3, 11000 Београд. 

Достављање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања 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. 
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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, услед околности 
које су на страни Извођача. 

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. 

 

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. 

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, 
доставља се најкасније 5 календарских дана након потписаног првог Записник о 
примопредаји предметних радова - без примедби. 

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 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.198-16 

 

Страна 70 од 146 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и повраћај 
авансног плаћања гласе 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.198-16 

 

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 након потписаног првог Записника о 
примопредаји предметних радова - без примедби. или поштом на адресу 
корисника уговора:  

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,  

Одељење за набавке Ниш 

Бул др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 198-16 

 
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.  
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.  
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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 198-16“ или електронским путем на е-mail адресу: 
aleksandra.spasojevic@epsdistribucija.rs и ana.pavlovic@epsdistribucija.rs, радним 
данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 до 15:30 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. 
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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. 
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. 
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6.25 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави 

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

6.26 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; 
• 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. 
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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. Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а, 
18000 Ниш, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова: Набавка 
радова на следећим електроенергетским објектима са уградњом добара на 
КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река),  

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река), бр. ЈН 198-16, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-
mail: aleksandra.spasojevic@epsdistribucija.rs и ana.pavlovic@epsdistribucija.rs, 
радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 15:30 часова. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије 
одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока 
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
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.  
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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.  
 
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 198-16, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, ЈН бр. 198-16, 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. 
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Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 
извршни наслов. 
 
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(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. 
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно 
попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-
uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-
popunjeni-nalozi-ci.pdf. 
 
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се 
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
IBAN: RS 35908500103019323073 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће 
информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF 
PAYMENT): 
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 
назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS  
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A:  VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 
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FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

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

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

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

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 
  
 
 
SWIFT MESSAGE MT103 – USD  
FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 
 

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

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 
 

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

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

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

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 
6.29 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)  календарских дана  од дана закључења уговора достави банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију 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 
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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. 
Важност уговора може се продужити у случају ванредних догађаја и објектвних 
околности, које могу настати у поступку исходовања инвестиционо-техничке 
документације неопходне за изградњу, а које не зависе од воље уговорних 
страна. Важност уговора може се продужити и због закашњења Наручиоца у 
испуњењу његових обавеза, услед објективних околности и ванредних догађаја, 
чиме би Извођач био спречен да радове изведе у року.  
У свим напред наведеним случајевима Извођач је дужан да писаним путем, у 
року од 3 дана од дана наступања ванредних и објективних околности, 
обавести Наручиоца о потреби за продужењем рока. Рок се сматра 
продуженим када Наручилац достави писмену сагласност Извођачу за 
продужењем рока и то за онолико дана колико су трајале сметње 
проузроковане ванредним догађајима и објективним околностима. 
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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ОБРАЗАЦ бр.1. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр._________ од ______________ за  отворени поступак јавне набавке 
– радова: Набавка радова на следећим електроенергетским објектима са 
уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 
1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „ Сврљиг“ до TС 35/10 kV 
„Островица“ (деоница:Банцарево – Црвена Река),  
2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Индустријски парк“ до TС 10/0,4 
kV „ Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „ Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и 
3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „ Банцарево“ до TC 10/0,4 kV 
„Тунел Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „ Тунел 
Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река), ЈН бр. 198-16. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
Адреса понуђача: 

 
 
 

 
Матични број понуђача: 

 
 
 

Врста правног лица  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

 
Телефон: 

 
 
 

 
Телефакс: 

 
 
 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Врста правног лица 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

 
 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

Врста правног лица 
 

 

 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

ЦЕНА 

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 
 

За тачку 1: 
За радове _______ до (максимално 150) 
календарских дана, односно од дана 
прибављања Пријаве радова добијене 
по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 
За израду Пројекта за извођење 
_______ до (максимално 30) 
календарских дана, од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране 
Наручиоца. 

За израду Пројекта изведеног стања 
_______ до (максимално 15) 
календарских дана, од потписивања 
Записника о функционалној провери 
објекта. 

За тачку 2: 

За радове _______ до (максимално 45) 
календарских дана, односно од дана 
прибављања Пријаве радова добијене 
по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 

За израду Идејног пројекта _______ до 
(максимално 15) календарских дана, од 
дана добијања потребних подлога за 
рад од стране Наручиоца. 
За израду Пројекта за извођење 
_______ до (максимално 15) 
календарских дана, од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране 
Наручиоца. 
За израду Пројекта изведеног стања 
_______ до (максимално 15) 
календарских дана, од потписивања 
Записника о функционалној провери 
објекта. 
 
За тачку 3: 
За радове _______ до (максимално 45) 
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календарских дана, односно од дана 
прибављања Пријаве радова добијене 
по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 
За израду Идејног пројекта _______ до 
(максимално 15) календарских дана, од 
дана добијања потребних подлога за 
рад од стране Наручиоца. 
За израду Пројекта за извођење 
_______ до (максимално 15) 
календарских дана, од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране 
Наручиоца. 
За израду Пројекта изведеног стања 
_______ до (максимално 15) 
календарских дана, од потписивања 
Записника о функционалној провери 
објекта. 

 
ГАРАНТНИ РОК: 

           Гарантни рок за изведене радове 
 

 _________  месеца(и) (минимално 36 
месеци) од дана  потписивања 
Записник о примопредаји предметних 
радова и опреме - без примедби. 
 

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА 31.12.2018. год. 

 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:  

Територија Огранка Ниш, територија Огранка 
Зајечар и територија Огранка Пирот 

Сагласан за захтевом наручиоца 
ДА / НЕ (заокружити) 

 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Аванс: _____________ (максимум 40%) 
вредности понуде  

Плаћање  укупно уговорене вредности 
радова, уграђене и испоручене опреме, 
извршиће се на текући рачун Извођача 
сукцесивно, након извршења сваке 
појединачне радње и потписивања 
Записник о примопредаји предметних 
радова - без примедби, пријема 
оверених привремених и окончаних 
ситуација, у законском року  од пријема 
исправног рачуна. 

*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/оквирним 
споразумом 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 120 календарских  дана од 

дана отварања понуда 

_____ календарских дана од дана 
отварања понуда. 

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

 
________________________                  М.П.               _____________________                                      
 

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

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

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

1. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина за 
потребе изградње Надземног вода 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до ТС 35/10kV 
''Островица'' (деоница: Банцарево –Црвена река) : 
 

 
  

Ред
.бр. Назив радова 

 

 

Јед. 
мере 

Колич
ина 

Јединич
на цена 
без 

ПДВ-а 
(дин) 

Једин
ична 
цена 
са 

ПДВ-
ом 

(дин) 

Укуп
на 
цена 
без 
ПДВ-
ом 

(дин) 

Укупна 
цена 
са 

ПДВ-
ом 

(дин) 

 

1 2 

 

3 4 5 

  

6 
7=4x

5 8=4x6 

        

1. ПРЕТХОДНЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ    

1.1. Прибављање сагласности, услова за пројектовање и 
сагласности на укупну техничку документацију до 
употребне дозволе. 

Прибављање сагласности и услова ће се вршити у име 
Наручиоца по писменом Овлашћењу Наручиоца, као и 
свих захтева у обједињеној процедури. Плаћање рачуна 
надлежним институцијама за прибављање услова за 
пројектовање и сагласности иде на терет Извођача. 

пауш
ално   

      

1.2. Прибављање свих потребних геодетских и катастарских 
подлога, геодетска снимања и израда ситуационог плана 
и катастарско-топографског плана и израда пројекта 
геодетског обележавања. 

 

Плаћање рачуна надлежним институцијама за 
прибављање услова за пројектовање и сагласности иде 
на терет Извођача. 

пауш
ално   

      

1.3. Пројекти / Елаборати (геолошко-геотехнички, 
саобраћајно решење радне сигнализације за време 
извођења радова, измештања постојеће 
електроенергетске и телекомуникационе мреже) који су 
потребни за прибављање сагласности од надлежних 
организација и ради исходовање употребне дозволе. 

 

Плаћање рачуна надлежним институцијама за 
прибављање пројеката/елебората иде на терет 
Извођача. 

пауш
ално   
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1.4. Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова, 
у складу са важећим законима и прописима, у име 
Наручиоца вршити по писменом Овлашћењу Наручиоца, 
Плаћање рачуна надлежним институцијама за 
прибављање Решења иде на терет Извођача. комп

лет 1 

     

1.5. Прибављање Употребне дозволе са уписом у катастар 
непокретности, у складу са важећим законима и 
прописима. 

 

Организовање Техничког прегледа и прибављање 
Употребне дозволе у име Наручиоца ће се вршити по 
писменом Овлашћењу Наручиоца, Плаћање рачуна 
надлежним институцијама за прибављање употребне 
дозволе иде на терет Извођача. комп

лет 1 

 

   

1. УКУПНО ПРЕТХОДНЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ   

    

2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКА (ПРОЈЕКТНА) ДОКУМЕНТАЦИЈА:   

2.1. Пројекат за извођење, 4 примерка у папирној форми и - 2 
(два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих 
услова и сагласности  комп

лет  1 

      

2.2. Израда елабората укрштања са другим објектима по 
потреби и теренским пројектантским радовима. пауш

ално  

    

2.3. Израда и испорука Пројекта стуба (по врсти стуба) са 
темељима и грађевинским стубним листама. ком. 71 

    

2.4. Израда и испорука Елабората описа положаја 
далеководних стубова на парцелама. 

 комп
лет  1 

    

2.5. Израда и испорука Елабората експропријације.  комп
лет  1 

    

2.6. Пројекат изведеног објеката, 4 примерка у папирној 
форми и - 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг 
формату, рачунски и текстуални део у доц формату), 
односно у формату потребном за издавање дозвола и 
осталих услова и сагласности  комп

лет  1 

      

2.7. Новелирање документације у складу са важећим 
Законима и прописима. 

 пауш
ално   

      

2.8. Пројекат парцелације у складу са важећим Законима и 
прописима уколико се укаже потреба израде истог. 

 пауш
ално 

        

2.9. Остала неспецифицирана документација потребна за 
издавање свих сагласности, услова, дозвола,  до 
пуштања објекта у трајни рад.  пауш

ално 

     

 2. УКУПНО ТЕХНИЧКА (ПРОЈЕКТНА) ДОКУМЕНТАЦИЈА   

     

3. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   
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3.1. Припрема градилишта, израда и поправка приступнх 
путева, припрема терена на стубним местима, контрола 
и преглед извршених радова. пауш

ално  

     

3.2. Колчење стубних места са поновном контролом пре 
почетка радова на стубном месту. 

Коначан (стваран) број стубних места биће утврђен 
пошто се изради Пројекат за извођење радова. ком 71 

    

3.3. Излазак на терен геолошког стручњака, након ископа 
рупа за темеље и одређивање врсте тла ради избора 
темеља за стубове у свему према прорачуну и табелама 
које су приложене у Пројекту за извођење. Плаћање по 
рачуну на терет извођача.  

пауш
ално  

     

3. УКУПНО ПРИПРЕМНО РАДОВИ   

    

4. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

4.1. Ископ земље за темеље стуба. У цену је урачунато и 
набијање земље око темеља и обезбеђивање ископа од 
обурвавања земље. У случају појаве подземних вода, 
црпљење се неће посебно обрачунавати. 
Обрачунава се по m3. 

    

      

  - Земљиште до III категорије.  m3 955     

  - Земљиште IV категорије.  m3 573     

  - Земљиште V категорије.  m3 382     

4.2. Одвоз земље после планирања терена на стубним 
местима. 
Обрачунава се по  m3. m3 970 

    

4. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

    

5. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ СА АРМАТУРОМ   

5.1. Бетонирање темеља за стубове од армираног бетона MB 
20 на лицу места. Потребна арматура је дата посебно. У 
цену је урачуната и потребна оплата, као и центрисање 
анкера. 
Обрачунава се по  m3 бетона. m3 

1090,0
0 

    

5.2. Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење, 
савијање и уградња арматуре. 
Обрачунава се по kg. kg 

1155,0
0 

    

5. УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ СА АРМАТУРОМ   

    

6. СТУБОВИ   

6.1. Челична конструкција за челично-решеткасти стуб са 
распоредом конзола "јела", за једноструки вод са врхом 
за једно заштитно уже.  
Стуб је заштићен и офарбан (duplex). 
НАПОМЕНА: Пројекат стуба са одговарајућим темељима 
испоручује извођач радова. 
Предвидети набавку, транспорт и монтажу стуба, а 
ценом обухватити и  радове на армирању и подизању 
стубова и сву потребну шрафовску робу. 

kg 72050 
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6. УКУПНО СТУБОВИ   

    

7. УЗЕМЉЕЊЕ   

7.1. Израда уземљења од FeZn жице  Ø10mm према 
детаљима и цртежу из пројекта са свим потребним 
материјалом и радовима. 
Обрачунава се по стубу. ком 71 

    

7. УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ   

    

8. ЕЛЕКРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И ОПРЕМА   

8.1. Уже Ал/ч пресека 95/15 mm² (26x2.15+7x1.67). 
t 11 

    

8.2. OPGW заштино уже km 10     

8.3. Изолаторски ланац двоструки, затезни, појачани (DZp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (2 ком.) у одговарајућој 
арматури са затезном стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 9 

    

8.4. Изолаторски ланац једноструки, затезни, појачани (ЕZp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (1 ком.) у одговарајућој 
арматури са затезном стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 63 

    

8.5. Изолаторски ланац двоструки, носећи, појачани (DNp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (2 ком.) у одговарајућој 
арматури са носећом стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 3 

    

8.6. Изолаторски ланац једноструки, носећи, појачани (ЕNp), 
састављен од силиконских изолатора сличних типу 
"Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (1 ком.) у одговарајућој 
арматури са носећом стезаљком зa Al/Č 95/15mm2. 
Комплет изолаторски ланац. 

ком 174 

    

8.7. Склоп за пролазно затезно причвршћење заштитног 
ужета OPGW на затезном стубу. ком 10 

    

8.8 Склоп за затезно причвршћење заштитног ужета на стубу 
са кутијом за настављање OPGW. 

ком 2 

    

8.9. Склоп за крајње причвршћење заштитног ужета на ТС са 
кутијом за настављање OPGW. 

ком 2 

    

8.10
. 

Склоп за носеће причвршћење заштитног ужета OPGW 
на носећем стубу. ком 59 

    

8.11
. 

Пригушивачи вибрација за OPGW. 
ком 142 

    

8.12
. 

Склоп за вучење OPGW ужета. 
ком 1 

    

8.13
. 

Спирала за поправку спољњег слоја OPGW ужета 
ком 2 

    



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.198-16 

 

Страна 91 од 146 

8.14
. 

Комплет против увртања OPGW ужета приликом 
монтаже. ком 1 

    

8.15
. 

Компресиона спојница за наставак проводника Al/Č 
95/15mm2. ком 9 

    

8.16
. 

Компресиона спојница за поправак проводника Al/Č 
95/15mm2. ком 3 

    

8.17
. 

Струјне стезаљке Al опсега пречника 70-95mm² за израду 
струјних мостова. ком 84 

    

8.18
. 

Стезаљка за уземљење жица-жица са завртњем. 
ком 71 

    

8.19
. 

Опоменска таблица са ознаком броја стуба. 
Обрачун по стубу. ком 71 

    

8.20
. 

Таблице за ознаку фаза. 
Обрачун по стубу. сет 12 

    

8.21
. 

Остали непредвиђени материјал. пауш
ално  

    

8.22
. 

Транспорт опреме и материјала из магацина до стубног 
места. 

пауш
ално  

    

8.23
. 

Пријем и сортирање електро опреме и материјала на 
градилишту. 

пауш
ално  

    

8.24
. 

Монтажа изолаторских ланаца. 
Обрачун по стубу. У цену је урачуната и монтажа 
изолаторских ланаца на ТС. ком 73 

    

8.25
. 

Развлачење, затезање, настављање и поправак 
проводника. 
Обрачун по km трасе. km 8,65 

    

8.26
. 

Израда струјних мостова. 
Обрачун по затезном стубу и на ТС. ком 14 

    

8.27
. 

Монтажа склопова за прихват OPGW ужета. 
Обрачун по стубу. У цену је урачуната и монтажа на ТС. 

ком 73 

    

8.28
. 

Развлачење, затезање, уравнавање и поправак OPGW 
ужета. 
Обрачун по km трасе. km 8,65 

    

8.29
. 

Монтажа пригушивача вибрација за OPGW уже. 
ком 142 

    

8.30
. 

Специјалистичко настављање OPGW ужета са 
"сплајсовањем", мерењем и испитивањем оптичке везе 
преко OPGW и спојница и израдом мерног протокола. 

пауш
ално  

    

8.31
. 

Монтажа опоменских таблица. 
ком 71 

    

8.32
. 

Монтажа таблица за нумерисање фаза. 
сет 12 

    

8.33
. 

Мерење отпора уземљења стубова. 
Обрачун по стубу. ком 71 

    

 8. УКУПНО ЕЛЕКРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И ОПРЕМА   

    

 9. УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   

9.1. Трошкови уређења земљишта након изградње. пауш
ално  
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9.2. Рад на сечи појединачног дрвећа и израда шумског 
просека са свим потребним накнадама. 

ha 17 

    

9.3. Накнада штете причињене приликом извођења радова. 
km 8,65 

    

 9. УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   

    

10. УСЛУГЕ ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЗА ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОБЈЕКТА 

  

10.1
. 

Трошкови испитивања опреме, материјала и стубова, 
прибављање одговарајућих атеста за материјал и 
опрему и друго. 

пауш
ално 

     

10. УКУПНО УСЛУГЕ ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЗА ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ СА 
ИЗГРАДЊОМ EEO 

  

    

11. РАДОВИ НА ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА   

11.1
. 

Обезбеђење укрштања са категорисаним и 
некатегорисаним путевима, објектима, 
електроенергетским објектима (високог и средњег 
напона) и мрежама ниског напона и телекомуникација. 
У цену урачунато и постављање заштитних ужади изнад 
НН мреже у распонима укрштања и израда уземљења. 

 пауш
ално 

     

11. УКУПНО РАДОВИ НА ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА   

 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

1. УКУПНО ПРЕТХОДНЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ       

2. УКУПНО ТЕХНИЧКА (ПРОЈЕКТНА) ДОКУМЕНТАЦИЈА       

3. УКУПНО ПРИПРЕМНО РАДОВИ       

4. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

5. УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ 
РАДОВИ СА АРМАТУРОМ 

      

6. УКУПНО СТУБОВИ       

7. УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ       

8. УКУПНО ЕЛЕКРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И ОПРЕМА       

9. УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА       

10. УКУПНО УСЛУГЕ ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА 
ЗА ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ EEO 

      

11. УКУПНО РАДОВИ НА ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА       

 Надземни вод 35kV од ТС 110/35kV ''Сврљиг'' до 
ТС 35/10kV ''Островица'' (деоница: Банцарево –
Црвена река) 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 

      

 ПДВ 20%       

 УКУПНО СА ПДВ-ОМ       
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2. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина за 
потребе изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV  ’'Банцарево'' до ТС 
10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV ’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел 
Банцарево 2'' (деоница: Банцарево –Црвена река) : 

 

 

Ред
.бр. Назив радова 

 

 

Јед. 
мере 

Кол
ичин
а 

Једин
ична 
цена 
без 

ПДВ-а 
(дин) 

Једи
ничн
а 

цена 
са 
ПДВ
-ом 
(дин

) 

Укупн
а цена 
без 
ПДВ-
ом 

(дин) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

(дин) 

 

1 2 

 

3 4 5 

  

6 7=4x5 8=4x6 

              

1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

1.1  

Обележавање трасе кабловских водова и оптичких каблова. 

Oбрaчун по m¹. m¹ 
2.00

0  

 

    

1.2  

Нaбaвкa и угрaдњa - полaгaње опеке нa слоју пескa између 
енергетских кaбловa и оптичког кабла. Oпекa се полaже нa 
кaнт по дужини у прaвцу кaбловa нa одстојaњу од 1,0 метaр. 
Oбрaчун по комaду. ком 4000  

 

  

1.3  

Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa сa месингaним 
ознaкaмa зa обележaвaње трaсе 10kV кaбловског водa. 
Oбрaчун по комaду.    

 

  

 Ознака трасе ком 25     

 Ознака скретања трасе ком 8       

 Ознака прелаза ком 12       

1.4 Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa зa обележaвaње трaсе 
оптичког кабла. 
Oбрaчун по комaду. ком 25  

 

  

1.5 Испорукa и полaгaње ПВЦ цеви Ø160 mm нa деоницaмa 
полaгaњa кaблa испод путa. Цеви се полaжу у слоју пескa 
d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 30  

 

  

1.6 Испорука и полагање заштитне ПЕ цеви Ø40 мм за заштиту 
оптичких каблова на деоницама кабла. Цеви се полaжу у слоју 
пескa d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 

4.00
0  
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1.7  

Нaбaвкa мaтеријaлa и изрaдa aрмирaно бетонског ревизионог 
окнa - шахта, спољашњих димензија (габарита): дужина 
2.00m, ширине 2.00m, дубине (висине) 1.80m. Дно кабловског 
окна (подна плоча) је од бетона МБ20 дебљине 10cm са 
падом према дренажном отвору, на слоју шљунка дебљине 
10cm. Зидови су израђени од бетонских блокова дебљине 
20cm, а горња плоча кабловског окна је од МБ30. На углу 
горње плоче оставити улазни отвор мин Ø65 cm покривен 
поклопцем од ливеног гвожђа. Ценом су обухваћени следећи 
радови: 
- ископ у земљишту III и IV категорије - ископ 7.2 m³ 
- бетонирање дна бетоном МБ20 
- зидање зидова бетонским блоковима 
- бетонирање поклопне плоче бетоном МБ 30 са потребном 
оплатом са подупирањем 
- испорука и уградња арматуре 
- испорука и уградња поклопца од ливеног гвожђа 
- испорука и уградња тампон шљунка 
Обрачунава се по комаду све комплет по датом опису. ком 2  

 

  

1.8 Ископ ровa зa полaгaње енергетског и оптичког кабла, у 
земљишту III и IV кaтегоријe. Димензије ровa су: ширине 
б=0,60 m, дубине  д= 0,80 m. Земљу из ископa одбaцивaти нa 
довољном одстојaњу кaко не би дошло до обрушaвaњa ровa. 
У цену урaчунaто и чишћење трасе од ниског рaстињa - 
шибљa и коровa, као и разапињање рова уколико је потребно. 
Oбрaчун по m³ ископaне земље у сaмониклом стaњу. m³ 960  

 

  

1.9 Набавка, испорукa и рaзaстирaње пескa са планирањем у 
кaбловски ров у дебљини од 20cm.  
и то: 10cm испод кaблa и 10cm изнaд - нaкон полaгaњa кaблa.  
Oбрaчун по m³ уграђеног пескa. m³ 240  

 

  

1.10 Зaтрпaвaње кaбловског ровa земљом из ископa у слојевимa 
од 30cm сa нaбијaњем.  
Нaпоменa: Вишaк земље се одвози нa депонију и обрaчунaвa 
се посебно. Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. При 
зaтрпaвaњу водити рaчунa да се унутар рова положе ПВЦ 
упозорaвaјуће трaке, по опису у свему према шеми, пропису и 
стандарду за овакву врсту радова. 
Обрaчун по m³ извршеног зaтрпaвaњa. m³ 720  

 

  

1.11 Набавка, испорука и зaтрпaвaње кaбловског ровa туцаником у 
слојевимa од 30cm сa нaбијaњем. Зaтрпaвa се до коте горње 
површине путa.  
Нaпомена: Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. При 
зaтрпaвaњу унутар рова положе се ПВЦ упозорaвaјуће трaке, 
по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву 
врсту радова. 
Обрaчун по m³ извршеног зaтрпaвaњa. m³ 20  

 

  

1.12 Утовaр вишкa земљaног мaтеријaлa из ископa и шутa у возило 
и одвоз нa депонију трaнспортне дaљине до 5km. 
Oбрaчун по m³. m³ 240  

 

  

1.13 Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 дебљине 10cm на 
делу трасе полагања кабловског вода и оптичког кабла на 
деоницама кабла испод пута. Бетон уградити у свему према 
шеми, прописима и стандардима за ову врсту радова. 

Oбрaчун по m³. m³ 2  

 

  

1.14 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће енергетске 
трaке. 
Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд свaког кaблa дуж целе 
трaсе кaбловског водa у складу са шемом, прописима и m¹ 4000  
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стандардима за ову врсту радова.  

Oбрaчун по m¹. 

1.15 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће телефонске 
трaке. 
Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд оптичког кaблa дуж целе 
трaсе водa у складу са шемом, прописима и стандардима за 
ову врсту радова.  

Oбрaчун по m¹. m¹ 2000  

 

  

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ:          

              

2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

2.1 Кабл типа Вод А : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV (четртва 
жила кабла је у резерви) m 8400  

 
  

2.2 Кабл типа Вод Б : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV  (четртва 
жила кабла је у резерви) m 8200  

 
  

2.3 Термоскупљајућа кабловска завршница 10 kV за унутрашњу 
монтажу за једножилни кабл 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 
mm2). ком 16  

 

  

2.4  Термоскупљајуће кабловске спојнице за једножилне каблове 
типа XHE 49-A 1x150 mm2, 6/10 kV. Тип спојнице KSTS 10/1-
150, Аl или сличне ком 20  

 

  

2.5 Спојне чауре Al/Al 150 mm2. ком 20     

2.6 Кабловске папучице Al/Cu 150 mm2 за пресовање. ком 16     

2.7 Оптички кабл типа -TOSM 03(5x6)xIIx0,4x3.5 CMAN A-DQ2Y 
(ZN) B2Y 48 влакана. m 4000  

 
  

2.8 Заштитна гибљива ПВЦ цев Ф19-23 mm за заштиту оптичких 
каблова који се постављају у зградама. m 50  

 
  

2.9 PVC везице за скупљање каблова у сноп на 1,5 m, дуж трасе 
кабла. ком 2500  

 
  

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ         

  `         

3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ         

3.1  Полагање снопова једножилних каблова  (водова А и Б)  у ров  
(тип 4 × XHE 49-A 1×150/25mm², 6/10 kV). m 4100  

 
  

3.2 
Израда кабловске завршнице 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 
mm2) за унутрашњу монтажу за каблове . Обрада крајева 
кабла.  ком 16  

 

  

3.3 Израда термоскупљајуће спојнице за једножилне каблове, 10 
kV. Тип спојнице KSTS 10/1-150, Аl или сличне. ком 20  

 
  

3.4 
Преглед и испитивање каблова и формирање документације 
(вод А и вод Б). 
      ком 2  

 

  

3.5 Скупљање каблова у сноп ПВЦ везицама (водова А и Б). ком 2500     

3.6 Увлачење и везивање у ТС 35/10 kV и 10/0,4 kV по прикључку 
(вод А и вод Б).    ком 4  

 
  

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ          

               

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА            

4.1  ком 1      
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Прибављање свих потребних геодетских и катастарских 
подлога, геодетска снимања и израда ситуационог плана и 
катастарско-топографског плана и израда пројекта геодетског 
обележавања. 

4.2  

Израда Идејног пројекта ком 1   

 

  

4.3  

Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова, у 
складу са важећим законима и прописима, у име Наручиоца 
вршити по писменом Овлашћењу Наручиоца, Плаћање 
рачуна надлежним институцијама за прибављање Решења  о 
одобрењу иде на терет Извођача. ком 1   

 

  

4.4  

Израда Пројекта за извођење, 4 примерка у папирној форми и 
- 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.5  

Пројекат изведеног објеката, 4 примерка у папирној форми и - 
2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.6  

Елаборати , сагласности до прибављања употребне дозволе  ком 1   

 

  

4.7  

Новелирање документације - усклађивање документације са 
законским и подзаконским актима, односно усклађивање 
докумантације са захтевима надлежних органа у поступку 
обједињене процедуре. ком 1   

 

  

4.8 Геодетско трасирање, снимање по полагању и потврда у 
катастар непокретности. ком 1   

 
  

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА         

               

  РЕКАПУЛАЦИЈА            

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ            

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА            

  

Подземни водови 10kV од ТС 35/10kV  ’'Банцарево'' 
до ТС 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 1'' и од ТС 35/10kV 
’'Банцарево'' до 10/0,4kV'' Тунел Банцарево 2'' 
(деоница: Банцарево –Црвена река) 

 

                                                                    УКУПНО БЕЗ ПДВ-А       

 

    

  ПДВ 20 %            

  УКУПНО СА ПДВ-ОМ            
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3. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина за потребе 
изградње Подземних водова 10kV од ТС 35/10kV ''Индустријски парк'' до ТС 
10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' 
(деоница: Станичење –Пирот) '' :  

 

Ред
.бр. Назив радова 

 

 

Јед. 
мере 

Кол
ичи
на 

Једин
ична 
цена 
без 

ПДВ-а 
(дин) 

Једи
нич
на 
цена 
са 
ПДВ
-ом 
(дин

) 

Укупн
а 

цена 
без 
ПДВ-
ом 

(дин) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

(дин) 

 

1 2 

 

3 4 5 

  

6 7=4x5 8=4x6 

              

1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

1.1 Обележавање трасе кабловског вода и оптичког кабла. 
m¹ 

3.95
0  

 
    

1.2 Нaбaвкa и угрaдњa - полaгaње опеке нa слоју пескa између 
енергетских кaбловa и оптичког кабла. Oпекa се полaже нa 
кaнт по дужини у прaвцу кaбловa нa одстојaњу од 1,0 метaр. 
Oбрaчун по комaду. ком 3980  

 

  

1.3 Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa сa месингaним 
ознaкaмa зa обележaвaње трaсе 10kV кaбловског водa. 
Oбрaчун по комaду.    

 

  

 Ознака трасе ком 50     

 Ознака скретања трасе ком 20       

 Ознака прелаза ком 30       

1.4 Испорукa и угрaдњa бетонских стубићa зa обележaвaње 
трaсе оптичког кабла. 
Oбрaчун по комaду. ком 50  

 

  

1.5 Испорукa и полaгaње ПВЦ цеви Ø160 mm нa деоницaмa 
полaгaњa кaблa испод путa. Цеви се полaжу у слоју пескa 
d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 36  

 

  

1.6 Испорука и полагање заштитне ПЕ цеви Ø40 мм за заштиту 
оптичких каблова на деоницама кабла. Цеви се полaжу у 
слоју пескa d=20 cm.  
Oбрaчун по m¹ положене цеви. m¹ 

3.76
0  

 

  

1.7 Ископ ровa  зa полaгaње четири (4) енергетског и два (2) 
оптичка кaблa у земљишту III кaтегорије (мешaвинa 
шљунчaног 

и земљaног мaтеријaлa) нa нерегулисaним површинaмa. 

Димензије ровa су: ширине б=1,00 м, дубине  д= 0,80 м. 

 Земљу из ископa одбaцивaти нa довољном одстојaњу кaко 
не би дошло до обрушaвaњa ровa. 

У цену урaчунaто и чишћење трасе од ниског рaстињa - 
шибљa и коровa, као и разапињање рова уколико је m³ 24  
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потребно. 

Oбрaчун по m³ ископaне земље у сaмониклом стaњу. 

1.8 Ископ ровa  зa полaгaње једног (1) енергетског и једног (1) 
оптичког кaблa у земљишту III кaтегорије (мешaвинa 
шљунчaног 

и земљaног мaтеријaлa) нa нерегулисaним површинaмa. 

Димензије ровa су: ширине б=0,50 м, дубине  д= 0,80 м. 

 Земљу из ископa одбaцивaти нa довољном одстојaњу кaко 
не би дошло до обрушaвaњa ровa. 

У цену урaчунaто и чишћење трасе од ниског рaстињa - 
шибљa и коровa, као и разапињање рова уколико је 
потребно. 

Oбрaчун по m³ ископaне земље у сaмониклом стaњу. m³ 1510  

 

  

1.9 Ископ ровa  зa полaгaњеједног (1) енергетског и једног (1) 
оптичког кaблa у земљишту III кaтегорије (нaбијени шљунaк 
д=10 цм 

и земљaни мaтеријaл) нa регулисaним површинaмa - нa делу 
рaзбијеног коловозног зaсторa и тротоaрa.  

Диминзије ровa су: ширине б=0,50 м, дубине д= 0,80 
м.Земљу из ископa одбaцивaти нa довољном одстојaњу кaко 
не би дошло до обрушaвaњa ровa. 

Дно ровa исплaнирaти и уклонити оштро кaмење. 

Oбрaчун по м³ ископaне земље у сaмониклом стaњу. m³ 40  

 

  

1.10 Ископ и зaтрпaвaње 2 јaме зa смештaј мaшине зa 
подбушивaње пруге у земљи III и IV кaтегорије, димензије 
јaме: - дужине 2,0м, ширине 2,0м, дубине 1,4м, 

ископaне земље 5,6м3 .  

Oбрaчун по м³. m³ 11.2  

 

  

1.11 Набавка, испорукa и рaзaстирaње пескa са планирањем у 
кaбловски ров у дебљини од 20cm.  

и то: 10cm испод кaблa и 10cm изнaд - нaкон полaгaњa кaблa.  

Oбрaчун по м³ рaзaстртог пескa. m³ 380  

 

  

1.12 Набавка, испорука и зaтрпaвaње кaбловског ровa туцаником 
у слојевимa од 30cm сa нaбијaњем. Зaтрпaвa се до коте 
горње површине путa.  
Нaпомена: Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. 
При зaтрпaвaњу унутар рова положе се ПВЦ упозорaвaјуће 
трaке, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за 
овакву врсту радова. 
Обрaчун по m³ извршеног зaтрпaвaњa. m³ 40  

 

  

1.13 Зaтрпaвaње кaбловског ровa земљом из ископa у слојевимa 
од 30cm сa нaбијaњем.  

Нaпоменa: Вишaк земље се одвози нa депонију и обрaчунaвa 
се посебно. Пре зaтрпaвaњa кaбловског ровa извршити 
геодетско снимaње кaблa и испитивaње кaбловског водa. 
При зaтрпaвaњу водити рaчунa да се унутар рова положе 
ПВЦ упозорaвaјуће трaке, по опису у свему према шеми, 
пропису и стандарду за овакву врсту радова. m³ 

1.13
5  
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1.14 Утовaр вишкa земљaног мaтеријaлa из ископa и шутa у 
возило и одвоз нa депонију трaнспортне дaљине до 5km. 

Oбрaчун по m³. m³ 480  

 

  

1.15 Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 дебљине 10cm 
на делу трасе полагања кабловског вода и оптичког кабла на 
деоницама кабла испод пута. Бетон уградити у свему према 
шеми, прописима и стандардима за ову вртсу радова. m³ 10  

 

  

1.16 Нaбaвкa, испорукa и угрaдњa биту-aгрегaтa БНС-32, д=8 цм у 
увaљaном стaњу сa мaшин- ским спрaвљaњем и 
угрaђивaњем нa слоју 

туцaникa 0-32 дебљине 10 цм. 

Oбрaчун по м². m² 65  

 

  

1.17 Нaбaвкa, испорукa и угрaдњa aсфaлт бетонa AB-11 зa 
хaбaјући слој нa коловозу дебљине слојa д=4цм сa 
мaшинским спрaвљaњем и угрaђивaњем. 

Oбрaчун по  м². m² 65  

 

  

1.18 Утискивaње зaштитних ПВЦ цеви Ø110 мм помоћу 
хидрaуличне пресе (или бургије) испод трупa пута нa месту 
укрштaњa кaбловског водa  

сa путем, нa дубини од 1,80 м мерено од горње ивице пута до 
горње ивице зaштитне цеви. 

Полaжу се три (3) комaдa ПВЦ цеви Ø110 мм у дужини од 
22,0 m. 

Ценом је обухвaћенa и нaбaвкa и испорукa цеви. 

Oбрaчунaвa се по м1 утиснуте-положене цеви . m¹ 22  

 

  

1.19 Изрaдa, испорукa и монтaжa - aнкеровaње зa мостовску 
конструкцију носaчa кaблa и зaштитних цеви дуж мостa 
(3xØ110мм). Држaче aнкеровaти зa мостовску конструкцију 
испод пешaчке стaзе нa свaких 1,0 м дужине . 

Oбрaчун по комaду. m¹ 70  

 

  

1.20 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће енергетске 
трaке. 

Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд свaког кaблa дуж целе 
трaсе кaбловског водa у складу са шемом, прописима и 
стандардима за ову врсту радова. Oбрaчун по кг трaке. 

m 

 4300  

 

  

1.21 Испорукa и угрaдњa плaстичне упозорaвaјуће телефонске 
трaке. 

Нaпоменa: Tрaкa се постaвљa изнaд оптичког кaблa дуж целе 
трaсе водa у складу са шемом, прописима и стандардима за 
ову врсту радова. Oбрaчун по кг трaке. 

m 

 3800  

 

  

1.22 Челично - решеткасти стуб, крајњи, за једноструки вод са 
распоредом конзола полувертикално, без врха за заштитно 
уже. Стуб је заштићен премазом и офарбан пироксалом. 
Висина стуба је 12м. Маса стуба (оквирна) 540 kg. kg 540  

 

  

1.23 Бетонирање темеља за стубове од армираног бетона MB 20 
на лицу места. Потребна арматура је дата посебно. У цену је 
урачуната и потребна оплата, као и центрисање анкера. 

Обрачунава се по  m3 бетона. m³ 10  

 

  

1.24 Нaбaвкa мaтеријaлa и изрaдa aрмирaно бетонског 
ревизионог окнa - шахта, спољашњих димензија (габарита): 
дужина 2.00m, ширине 2.00m, дубине (висине) 1.80m. Дно 
кабловског окна (подна плоча) је од бетона МБ20 дебљине 
10cm са падом према дренажном отвору, на слоју шљунка ком 2  
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дебљине 10cm. Зидови су израђени од бетонских блокова 
дебљине 20cm, а горња плоча кабловског окна је од МБ30. 
На углу горње плоче оставити улазни отвор мин Ø65 cm 
покривен поклопцем од ливеног гвожђа. Ценом су 
обухваћени следећи радови: 
- ископ у земљишту III и IV категорије - ископ 7.2 m³ 
- бетонирање дна бетоном МБ20 
- зидање зидова бетонским блоковима 
- бетонирање поклопне плоче бетоном МБ 30 са потребном 
оплатом са подупирањем 
- испорука и уградња арматуре 
- испорука и уградња поклопца од ливеног гвожђа 
- испорука и уградња тампон шљунка 
Обрачунава се по комаду све комплет по датом опису. 

1.25 Израда уземљења за ČR (FeZn жицом ф10mm) стуб са свим 
неопходним материјалом. ком 1  

 
  

1.26 Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење, 
савијање и уградња арматуре. 

Обрачунава се по kg. kg 250  

 

  

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ          

              

2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

2.1 Кабл типа Вод А : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV, т. 
кaбла 2100 m (четврта жила кабла је у резерви) m 8600  

 
  

2.2 Кабл типа Вод Б : 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV  т. 
кaбла 220 m (четврта жила кабла је у резерви) m 1900  

 
  

2.3 Кабл типа Вод Ц: 4 × XHE 49-A 1×150/25mm² 6/10 kV  т. 
Кaбла 1510 m (четврта жила кабла је у резерви) m 6200  

 
  

2.4  Термоскупљајућа кабловска завршница 10 kV за унутрашњу 
монтажу  

 за једножилни кабл 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 mm2) ком 12  

 

  

2.5 
Термоскупљајуће кабловске спојнице за једножилне каблове 
типа XHE 49-A 1x150 mm2, 6/10 kV. Тип спојнице KSTS 10/1-
150, Аl или сличне ком 12  

 

  

2.6 Спојне чауре Al/Al 150 mm2 ком 12     

2.7 Кабловске папучице Al/Cu 150 mm2 за пресовање ком 12     

2.8 Оптички кабл типа -TOSM 03(5x6)xIIx0,4x3.5 CMAN A-DQ2Y 
(ZN) B2Y 48 влакана m 3800  

 
  

2.9 Заштитна гибљива ПВЦ цев Ф19-23 mm за заштиту оптичких 
каблова који се постављају у зградама m 40  

 
  

2.10 PVC везице за скупљање каблова у сноп на 1,5 m, дуж трасе 
кабла ком 2700  

 
  

2.11 

Термоскупљајућа кабловска завршница за једножилни кабл 
тип 

 KZTS 10/1-185 пресека 95-185 mm2, Al за спољашњу 
монтажу ком 8  

 

  

2.12 Струјне стезаљке 50 mm2 ком 6     

2.13 
Струјне стезаљке 

UNIMAX или сличне 25-150 mm2   ком 12  

 

  

2.14 

Изолаторски ланац двоструки затезни појачан (DZp), 
састављен од силиконских изолатора  24 kV у одговарајућој 
арматури са затетезном стезаљком за Alč 50 mm2 и са 
затезним стременом. ком 3  
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2.15 Двострани завртањ M16, равна подлошка, еластична 
подлошка, навртка М16 ком 6  

 
  

2.16 Бакарно уже 35mm2 l=30 cm (за уземљење конзола). ком 2     

2.17 Cu папучице 35mm2 за пресовање за бакарно уже за 
уземљење конзола. ком 4  

 
  

2.18 Завртањ M12. ком 4     

2.19 Одводници пренапона типа ZNO 12 kV, 10 kA. ком 8     

2.20 Кабловске папучице за пресовање Аl 50 mm2. ком 8     

2.21 Потпорни изолатор PSI -12 kV за прихватање кабловских 
водова на стуб. ком 6  

 
  

2.22 Че затезна вршна конзола за монтажу на ЧР стуб . ком 1     

2.23 Че конзола за катодне одводнике и кабловску завршницу. ком 2     

2.24 Штитник кабла уз стуб за сноп од четири кабла за крајњи 
стуб. ком 2  

 
  

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ         

           

3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ         

3.1  
Полагање снопова једножилних каблова  (водова А, Б и Ц)  у 
ров  (тип 4 × XHE 49-A 1×150/25mm², 6/10 kV) и оптичких 
каблова m 3850  

 

  

3.2 
Израда кабловске завршнице 10 kV KZTU 10/1-185 (95-185 
mm2) за унутрашњу монтажу за каблове . Обрада крајева 
кабла ком 12  

 

  

3.3 Израда термоскупљајуће спојнице за једножилне каблове, 10 
kV. Тип спојнице KSTS 10/1-150, Аl или сличне ком 12  

 
  

3.4  Преглед и испитивање каблова и формирање документације 
(водови А,Б и Ц) ком 3  

 
  

3.5 Скупљање каблова у сноп ПВЦ везицама (водови А, Б и Ц) ком 2500     

3.6 Увлачење и везивање у ТС 35/10 kV и 10/0,4 kV по прикључку 
(водови А, Б и Ц)    ком 3  

 
  

3.7 
Израда термоскупљајуће кабловске завршнице за 
једножилни кабл тип KZTS 10/1-185 пресека 95-185 mm2, Al 
за спољашњу монтажу    ком 8  

 

  

3.8 Монтажа одводника пренапона типа ZNO 12 kV, 10 kA    ком 8     

3.9 

Уградња изолаторскг ланца - двоструког затезног појачаног 
(DZp), састављеног од силиконских изолатора  у 
одговарајућој арматури са затетезном стезаљком за Alč 50 
mm2 и са затезним стременом (на крајњем 10 kV стубу)    ком 3  

 

  

3.10 Уградња потпорних изолатор PSI -12 kV за прихватање 
кабловских водова на стуб    ком 6  

 
  

3.11 Израда струјних веза, одговарајућим стезаљкама по стубном 
месту (крајњи стуб)    ком 1  

 
  

3.12 Мерење отпора уземљења, по стубном месту    ком 1     

3.13 Уградња Че конзола и штитника кабла уз крајњи стуб    ком 5     

3.14 Премонтажа постојећег 10 kV кабловског вода на нови 
(крајњи) стуб 10 kV    ком 1  

 
  

3.15 Демонтажа постојећег 10 kV челично-решеткастог стуба    ком 1     

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ          
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4. ДОКУМЕНТАЦИЈА            

4.1 Прибављање свих потребних геодетских и катастарских 
подлога, геодетска снимања и израда ситуационог плана и 
катастарско-топографског плана и израда пројекта геодетског 
обележавања ком 1   

 

  

4.2 Израда Идејног пројекта ком 1      

4.3 Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова, у 
складу са важећим законима и прописима, у име Наручиоца 
вршити по писменом Овлашћењу Наручиоца, Плаћање 
рачуна надлежним институцијама за прибављање Решења  о 
одобрењу иде на терет Извођача ком 1   

 

  

4.4 Израда Пројекат за извођење, 4 примерка у папирној форми 
и - 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.5 Пројекат изведеног објеката, 4 примерка у папирној форми и 
- 2 (два) примерка на ЦД-у (графички део у дwг формату, 
рачунски и текстуални део у доц формату), односно у 
формату потребном за издавање дозвола и осталих услова и 
сагласности ком 1   

 

  

4.6 Елаборати , сагласности до прибављања употребне дозволе  ком 1      

4.7 Новелирање документације - усклађивање документације са 
законским и подзаконским актима, односно усклађивање 
докумантације са захтевима надлежних органа у поступку 
обједињене процедуре ком 1   

 

  

4.8 Геодетско трасирање, снимање по полагању и потврда у 
катастар непокретности ком 1   

 
  

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА         

               

  РЕКАПУЛАЦИЈА             

1. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ            

2. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ            

3. УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ            

4. УКУПНО ДОКУМЕНТАЦИЈА            

  

Подземни водови 10kV од ТС 35/10kV 
''Индустријски парк'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел Сарлах'' 
и од ТС 35/10kV ''Пирот 1'' до ТС 10/0,4kV ''Тунел 
Сарлах'' (деоница: Станичење –Пирот) '' 

 

                                                          УКУПНО БЕЗ ПДВ-А       

 

    

  ПДВ 20 %            

  УКУПНО СА ПДВ-ОМ            
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1. 
УКУПНО - НАДЗЕМНИ ВОД 35KV ОД ТС 110/35KV ''СВРЉИГ'' ДО ТС 
35/10KV ''ОСТРОВИЦА'' (ДЕОНИЦА: БАНЦАРЕВО –ЦРВЕНА РЕКА) 

 

  

2. 
УКУПНО - ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10KV ОД ТС 35/10KV  ’'БАНЦАРЕВО'' ДО 
ТС 10/0,4KV'' ТУНЕЛ БАНЦАРЕВО 1'' И ОД ТС 35/10KV ’'БАНЦАРЕВО'' ДО 
10/0,4KV'' ТУНЕЛ БАНЦАРЕВО 2'' (ДЕОНИЦА: БАНЦАРЕВО –ЦРВЕНА 
РЕКА) 

  

3. 

УКУПНО - ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10KV ОД ТС 35/10KV ''ИНДУСТРИЈСКИ 
ПАРК'' ДО ТС 10/0,4KV ''ТУНЕЛ САРЛАХ'' И ОД ТС 35/10KV ''ПИРОТ 1'' ДО 
ТС 10/0,4KV ''ТУНЕЛ САРЛАХ'' (ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ –ПИРОТ)'' 
 

  

 
I. 

 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а 
(Укупна цена из колоне 7. за 1.,2. и 3.) 
 

 

 
II. 
 

 
УКУПНА СТОПА ПДВ-А 20% 

 

III. 

 
УКУПАН ИЗНОС са ПДВ-ом (стопа ПДВ-а 20%) 
(Укупна цена из колоне 8. за 1.,2. и 3.) 
 

 

 
 

Место и датум           Понуђач 

 

____________________                       М.П.                    ______________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом 
понуђач.  
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Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене 

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави попуњен, потписан и 
оверен образац Структуре цене (Образац бр. 2), у складу са следећим 
објашњењима: 
 
- у колону бр.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 ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у редoвима 1. 2. 3. - бројчано уписати захтеване 
износe. 
- у ''РЕКАПИТУЛАЦИЈИ'' у редoвима I. II. и III. - бројчано уписати захтеване 
износe. 
-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: Набавка радова на следећим 
електроенергетским објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут 
Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река), 

 2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река), ЈН бр. 198-16, 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 10.03.2017.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 потребан број 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: Набавка радова на 
следећим електроенергетским објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 
10, аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река), 

 2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река), у отвореном поступку јавне набавке ЈН 
бр. 198-16, 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.  
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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 потребан број примерака. 

ОБРАЗАЦ бр.5а. 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

ЈН бр. 198-16 
 

 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
 
 

Референтни 
наручилац  

 
 

Лице за 
контакт и 

број 
телефона 

 
 
 

Број и датум 
закључења 
уговора 

 
 

Датум 
реализације 
уговора 

 

 
Вредност 
изведених 
радова 

нисконапонског 
нивоа 35kV  
(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 потребан број примерака. 
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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. 
 
 
 

ОБРАЗАЦ бр.6а. 

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 потребан број примерака. 

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност изведених радова   
нисконапонског нивоа 35kV  

(у динарима без ПДВ-а) 
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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. 
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ОБРАЗАЦ бр.5б. 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

ЈН бр. 198-16 
 

 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
 
 

Референтни 
наручилац  

 
 

Лице за 
контакт и 

број 
телефона 

 
 
 

Број и датум 
закључења 
уговора 

 
 

Датум 
реализације 
уговора 

 

 
Вредност услуге 
пројектовања, 
израде техн.док. 

за 35 kV  
(у динарима без 

ПДВ-а) 
 

1. 
 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

  
УКУПНА 
Вредност 
услуге 

пројектова
ња, израде 
техн.док. за 

35 kV  
(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 потребан број 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.6б. 

 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Наручилац предметне услуге:                                                   
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе извршио:  

__________________________________________________________________ 
(навести референтне радове/уговора) 

у уговореном року, обиму и квалитету 

 
Датум: 

  
          Наручилац услуге: 

 М.П.  
   
  (потпис овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број 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 услуге пројектовања, 
израде техн.док.за 35 kV  

(у динарима без ПДВ-а) 
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ОБРАЗАЦ бр.5ц. 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

ЈН бр. 198-16 
 

 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
 
 

Референтни 
наручилац  

 
 

Лице за 
контакт и 

број 
телефона 

 
 
 

Број и датум 
закључења 
уговора 

 
 

Датум 
реализације 
уговора 

 

 
Вредност 
изведених 
радова 

нисконапонског 
нивоа 10 kV  
(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 потребан број 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.6ц. 

 

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 потребан број примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона. 

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност изведених радова 
нисконапонског нивоа 10 kV (у динарима 

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

ОБРАЗАЦ бр.5д. 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

ЈН бр. 198-16 
 

 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
 
 

Референтни 
наручилац  

 
 

Лице за 
контакт и 

број 
телефона 

 
 
 

Број и датум 
закључења 
уговора 

 
 

Датум 
реализације 
уговора 

 

 
Вредност 
услуге 

пројектовања, 
израде 

техн.док. за 10 
kV  

(у динарима 
без ПДВ-а) 

 
1. 

 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

  
УКУПНА 
вредност 
извршених 
услуга 

(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 потребан број 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.6д. 

 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Наручилац предметне услуге:                                                   
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе извршио:  

__________________________________________________________________ 
(навести референтне радове/уговора) 

у уговореном року, обиму и квалитету 

 
Датум: 

  
          Наручилац услуге: 

 М.П.  
   
  (потпис овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака. 

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност услуге пројектовања, 
израде техн.док.за 10 kV  

(у динарима без ПДВ-а) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.198-16 

 

Страна 116 од 146 

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. 
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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. 198-16, 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. 350 

 
 

2. 
Дипломирани инжењер 
електротехнике, са 
лиценцом бр. 351 

  

3. 
Дипломирани инжењер 
електротехнике, са 
лиценцом бр. 353 

  

4. 
Дипломирани инжењер 
електротехнике, са 
лиценцом бр. 453 

  

5. 

Дипломирани инжењер 
грађевинарства, са 
лиценцом бр. 310 или 
312 

  

6. 

Дипломирани инжењер 
грађевинарства, са 
лиценцом бр. 410 или 
412 

  

7. 
Дипломирани инжењер 
електротехнике, са 
лиценцом бр. 450 или 
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451 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

8. 

 

 

 

 

 

Електромонтер, 
здравствено способан за 
рад на висини 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

9. 
 

 

 

 

 

 

 

Грађевински радник 

 

 

 

10. 
 

 

1. 
 

 10.  

 2. 
 

 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН бр.198-16 

 

Страна 119 од 146 

3. 
 

 

4. 
 

 

 

Бравар 

5. 
 

 

11. 

 

Лице са положеним 
стручним испитом о 
практичној 
оспособљености за 
обављање послова 
безбедности и здравља 
на раду  

 

 
 

 

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 потребан број 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. 

Теретно теренско 
возило са 
хидрауличном 
дизалицом кипер, 
минималне носивости 
возила  4,5т и 
минималним подизним 
моментом дизалице 
20тм, погон 4x4 или 6x6 

1. 
 

2. 

Теретно теренско 
возило са 
хидрауличном 
дизалицом, минималне 
носивости возила  2,5т и 
минималним подизним 
моментом дизалице 
18тм, погон 4x4 или 6x6 

1. 
 

3. 

Теретнo возилo са 
хидрауличном 
дизалицом, минималне 
носивости возила  9т и 
минималним подизним 
моментом дизалице 
25тм  

 
1. 
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1. 
 
 

4. 

Теретно возило са 
хидрауличном 
дизалицом, максималне 
носивости возила  2,6т и 
максималним подизним 
моментом дизалице 7тм  

2. 

1. 
 
2. 

3. 
5. 

Теретно возило-путар, 
за превоз радника и 
алата носивости возила 
преко 0,7т, за превоз 6 
радника  

4. 

1. 
6. 

Камион кипер, 
носивости возила преко 
5т  

2. 

1. 
 

7. 

Теренско возило са 
хидрауличном 
платформом радне 
висине 17 м са 
изолованом корпом, 
погон возила 4x4 или 
6x6  

2. 

8. 

Возило са 
хидрауличном 
платформом радне 
висине 22 м  

1. 
 

9. 

Возило са 
хидрауличном 
платформом радне 
висине 25м  

1. 

1. 

10. 

Приколица за превоз 
бетонских стубова, са 
подешавањем дужине 
одстојања 
једноосовинске 
приколице од возила  

2. 

11. 
Приколица за превоз 
каблова, минималне 
носивости 4,5т  

1. 
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1. 

12. 

Машина за ископ-мини 
багер, тежина до 4т, 
комплет са кашиком за 
ископ и пикамером  

2. 

1. 
13. 

Мини утоваривач  
2. 

14. 

Моторни компресор 
мин. 4,2м3/мин 
оспособљен за превоз 
вучним возилом-
регистрован  

1. 

15. 
Вучна машина са силом 
затезања од минимално 
25кN 

1. 

16. 

Мерна кола-мерно 
испитни систем са 
фабрички уграђеном 
опремом у моторно 
возило следећих 
карактеристика: 
Трофазни испитно 
мерни систем, Испитни 
напон од 60кV, ударна 
енергија 2000Ј, 
Независан извор за 
напајање, Аудио 
фрекфевнтни уређај са 
минимум три 
фреквенције  

1. 

 
 

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 потребан број примерака. 
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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: Набавка радова на следећим 
електроенергетским објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут 
Е80: 
1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река),  
2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  
3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река) - ЈН бр. 198-16,  
овим неопозиво потврђујемо да ћемо 5 календарских дана након потписаног 
последњег Записник о примопредаји предметних радова - без примедби, 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 НАБАВКУ РАДОВА НА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ 

ОБЈЕКТИМА СА УГРАДЊОМ ДОБАРА НА КОРИДОРУ 10, АУТОПУТ Е80: 
1. НАДЗЕМНИ ВОД 35 KV ОД TС 110/35 KV „ СВРЉИГ“ ДО TС 35/10 KV 

„ОСТРОВИЦА“ (ДЕОНИЦА:БАНЦАРЕВО – ЦРВЕНА РЕКА), 
2. ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10 KV ОД TС 35/10 KV „ ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК“ ДО 

TС 10/0,4 KV „ ТУНЕЛ САРЛАХ“ И ОД TС 35/10 KV „ ПИРОТ 1“ ДО TС 10/0,4 KV 
„ТУНЕЛ САРЛАХ“ (ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ) И 

3. ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10 KV ОД TС 35/10 KV „ БАНЦАРЕВО“ ДО TC 10/0,4 
KV „ ТУНЕЛ БАНЦАРЕВО 1“ И ОД TС 35/10 KV „ БАНЦАРЕВО“ ДО TС 10/0,4 

KV „ ТУНЕЛ БАНЦАРЕВО 2“ (ДЕОНИЦА: БАНЦАРЕВО – ЦРВЕНА 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., 50. и 61. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак Јавне 
набавке бр. 198-16, ради набавке радова: - Набавка радова на следећим 
електроенергетским објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут 
Е80 на основу Споразума о централизацији јавних набавки у Електропривреди 
Србије бр. 2712/3-15 од 18.06.2015. године, Одлуке о спровођењу поступка 
јавне набавке од стране више наручилаца број 04-000-08.01-334505/2-16 од 
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16.12.2016 године за потребе наручиоца Оператор дистрибутивног система 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, а све у 
складу са уговором бр. I-843/16 od 30.03.2016. о изради инвестиционо техничке 
документације, испоруци добара и извођењу радова на изградњи 
електроенергетске инфраструктуре у циљу стварања услова за напајање 
електричном енергијом путних објеката појединих деоница аутопутних 
коридора који је закључен између ЈП „Електропривреде Србије“ Београд, „ЕПС 
Дистрибуције“ д.о.о. Београд и „Коридора Србије“д.о.о. Београд: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река),  

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена 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, 10.03.2017. 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) 
  
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка радова на следећим електроенергетским 
објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река),  

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена 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.198-16, 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 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________. 

(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 -  Набавка радова на следећим електроенергетским објектима са 
уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река),  

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) и  

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река), ЈН бр. 198-16, између:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(навести учеснике заједничке понуде) 

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

Споразум о заједничком извршењу Јавне набавке бр. 198-16 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 
зависне трошкове, укључујући трошкове прибављања средстава финансијског 
обезбеђења. 
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

 

Плаћање  уговорене  цене  извршиће се  на текући рачун Извођача у законском 
року до *  дана од дана пријема исправне, оверене ситуације, на писарницу 
Наручиоца. 

Плаћање за изведене радове вршиће се након испоставе привремених и 
окончаних ситуација, које су оверене од стране Надзорних органа. 

Уговорену вредност из члана 1. овог Уговора, Наручилац ће платити на 
следећи начин: 

___% (максимално 40%) од укупно уговорене вредности биће дозначено као 
бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року од 15 (петнаест) 
календарских дана од дана достављања предрачуна и неопозиве, безусловне 
банкарске гаранције, плативе на први позив, без права на приговор у висини 
захтеваног аванса. Рок важења банкарске гаранције је 30 дана дужи од 
уговореног рока важења уговора. Извођач ће доставити авансни рачун у висини 
примљеног аванса у року од 3 (три) дана од пријема истог. 

Плаћање по испостављеним привременим ситуацијама, које су оверене од 
одговорних лица уговорних страна, вршиће се по одбитку процента исплаћеног 
аванса, у законском року до * дана од дана пријема исправних ситуација на 
писарницу Наручиоца. 

Извођач је дужан да уз привремене ситуације достави Записник о примопредаји 
предметних радова - без примедби, који се односи на део радова и опреме 
обухваћених привременом ситуацијом. 

Плаћање по завршетку уговорених радова, окончаном ситуацијом, вршиће се у 
законском року до * дана од дана пријема исправне окончане ситуације и 
извршене примопредаје изведених радова и уграђене опреме, које записнички 
оверава комисија за примопредају изведених радова и уграђене опреме 
уговорних страна, по одбитку процента исплаћеног аванса, уз доставу менице, 
као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Уз окончану ситуацију Извођач је дужан да достави Записник о функционалној 
провери објекта. 

 
Плаћање ће се вршити у динарима. 

Фактурисање уговорене вредности изведених радова за цену изражену у 
еврима домаћем понуђачу (као и домаћем члану групе понуђача) вршиће се у 
динарима прерачуном по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
настанка пореске обавезе. 

Плаћање уговорене вредности за цену изражену у еврима домаћем понуђачу 
(као и домаћем члану групе понуђача) вршиће се у динарима по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан плаћања.  

Порез на додату вредност обрачунаће се у складу са важећим Законским 
прописима. 
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Ситуације се достављају на адресу Наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд,Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 10000137, за Ниш, Булевар 
Зорана Ђинђића, 46а, 18000 Ниш и морају да садрже број уговора. 
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога 
овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног 
надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 
Привремене и окончане ситуације се испостављају према количинама из 
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране 
Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се 
извршити финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним 
актима Наручиоца. 
* Напомена: Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник 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 (субјекат јавног сектора или привредни субјекат). 

 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА   
 

Члан 4. 
1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река) – максимално до 195 календарских дана, 
од чега: 

За радове: Максимално до 150 календарских дана од увођења у посао, односно 
од дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о 
одобрењу за извођење радова. 

Рок за израду Пројекта за извођење је 30 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских дана, од 
потписивања Записника о функционалној провери објекта. 

2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV 
„Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ 
(деоница: Станичење – Пирот) – максимално до 90 календарских дана, од чега: 

За радове: Максимално до 45 календарских дана од увођења у посао, односно 
од дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о 
одобрењу за извођење радова. 

Рок за израду Идејног пројекта је 15 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.   

Рок за израду Пројекта за извођење је 15 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
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Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских  дана, од 
потписивања Записника о функционалној провери објекта. 

3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел 
Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 
2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река) - максимално до 90 календарских дана, 
од чега: 

За радове: Максимално до 45 календарских дана од увођења у посао, односно 
од дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о 
одобрењу за извођење радова. 

Рок за израду Идејног пројекта је 15 календарских  дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.   

Рок за израду Пројекта за извођење је 15 календарских дана од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.       

Рок за израду Пројекта изведеног стања је 15 календарских дана, од 
потписивања Записника о функционалној провери објекта. 

Понуђени рокови мирују у следећим случајевима и фазама израде пројектне 
документације и извођења радова: 

• Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 
документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје 
захтева. 

• Чекање на подлоге за пројектовање које доставља Наручилац. 

• Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

• Због застоја рада изазваног актом надлежног органа, за који није      
одговоран Извођач.  

• За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% 
уговорене вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

•  Остале објективне околности. 

Садржина и начин вођење стручног надзора у току градње објекта вршиће се у 
складу са Законом о планирању и изградњи, односно Правилником о садржини 
и начину вођења стручног надзора. 

Увођења Извођача радова у посао вршиће се у складу се Закон о планирању и 
изградњи, односно у складу са Правилником о посебним узансама о грађењу. 
 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 5. 
Место извођења радова је територија електродистрибуције Ниш, територија 
електродистрибуције Зајечар и територија електродистрибуције Пирот. 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 6. 

Извођач радова је обавезан да предмет уговора (уговорене радове) реализује у 
складу са техничком спецификацијом (поглавље 3. Конкурсне документације), 
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важећим техничким прописима и прописаним стандардима. Извођач радова 
гарантује за квалитет изведених радова.  

О пријему уговорених радова уговорне стране су дужне сачинити Записник 
којим утврђују обим и квалитет изведених радова, односно  Записник о 
примопредаји предметних радова и уграђене опреме и материјала – без 
примедби. 

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 радови нису извршени.  

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. 

Пре потписивања конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без 
примедби, уговорне стране су у обавези да изврше пријемно испитивање на 
начин описан у тачки V спецификацијe захтева и да о томе сачине Записник о 
пријемним испитивањима а који ће бити саставни део конкретних Записника о 
примопредаји предметних радова – без примедби. 

 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 7. 
Извођач се обавезује да ће радове извести у складу са важећем Закону о 
планирању и изградњи, важећем Закону о безбедности и здрављу на раду, 
важећем Закону о заштити животне средине,  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). 

 
ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 8. 

За изведене радове и уграђену опрему гарантни рок је _____ месеца/и (мин. 36 
месеци) од потписивања коначног Записника о примопредаји предметних 
радова и уграђене опреме и материјала - без примедби. 

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

Члан 9. 

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла  
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Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских 
дана дужим од уговореног рока важења уговора, услед околности које су на 
страни Извођача. 
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 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. 

2. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања (доставља се у 
случају да је захтеван аванс) 

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 од ___% (максимум 40%) 
уговореног аванса са обрачунатим ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) 
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 повраћај авансног плаћања 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, услед околности 
које су на страни Извођача. 
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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. 

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. 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, 
доставља се најкасније 5 календарских дана након потписаног првог Записник о 
примопредаји предметних радова - без примедби. 
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 11. 

У случају прекорачења рокова 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. 
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У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне 
обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре 
пријема предмета Уговора саопшти Извођачу да задржава право на уговорну 
казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити 
услед дејства више силе. 

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.   

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

Члан 12. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач испуни одложни услов и 
достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла и за повраћај авансног плаћања у случају да је захтеван 
аванс.  
Уговор се закључује на одређено време до реализације предмета уговора, а 
најкасније до 31.12.2018.године. 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 13. 

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. 

Члан 14. 

Важност уговора може се продужити у случају ванредних догађаја и објектвних 
околности, које могу настати у поступку исходовања инвестиционо-техничке 
документације неопходне за изградњу, а које не зависе од воље уговорних 
страна. Важност уговора може се продужити и због закашњења Наручиоца у 
испуњењу његових обавеза, услед објективних околности и ванредних догађаја, 
чиме би Извођач био спречен да радове изведе у року.  
У свим напред наведеним случајевима Извођач је дужан да писаним путем, у 
року од 3 дана од дана наступања ванредних и објективних околности, 
обавести Наручиоца о потреби за продужењем рока. Рок се сматра 
продуженим када Наручилац достави писмену сагласност Извођачу за 
продужењем рока и то за онолико дана колико су трајале сметње 
проузроковане ванредним догађајима и објективним околностима. 
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Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Уговор. 

 
ВИША СИЛА 

Члан 15. 

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

Члан 16. 

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

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И НАРУЧИОЦА 

Члан 17. 
Остале обавезе Извођача су следеће: 

− Да Наручиоцу (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, 
− 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), 
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− 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 18. 

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, 132/2014 и 145/2014), 

− 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 19. 

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

− Да не дозволе приступ радницима који нису пријављени Наручиоцу, 

− Да сходно члану 18. 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 
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 и 95/2010), именује координаторе за безбедност и 
здравље на раду у фази пројектовања и у фази извођења радова. 
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− Обавеза Наручиоца је да изврши обуку запослених код Извођача у погледу 
примене мера и интерних прописа код Наручиоца, за извођење радова на 
објектима тог типа. 

Члан 20. 

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

Члан 21. 
Права и обавезе уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду 
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни 
део овог Уговора. 

Члан 22. 

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

Члан 23. 

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

Члан 24. 

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

Члан 25. 

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

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 календарских 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. 

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. 
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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. 
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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, 
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 
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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; 
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. 
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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. 

 
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. 
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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: - Набавка радова на следећим електроенергетским објектима 
са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 

1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ 
(деоница:Банцарево – Црвена Река), 2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV 

„Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 
10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и 3. Подземни водови 10 kV 
од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV 
„Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена 

Река), ЈН бр. 198-16 

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 
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-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач 
подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.  
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ОБРАЗАЦ бр. 12 
 
 

ПОДВРДА О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

 

 

 

Назив Понуђача:  _________________________________________________ 

 

Адреса Понуђача: _________________________________________________ 

 

Опис локације обиласка: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Датум обиласка: ____________________________ 

 

 

 

 

Ова Изјава се доставља као саставни део понуде за јавну набавку бр.198-16. 

 

  

 

       
 Овлашћено лице                                                    Овлашћено лице 

  Понуђача        Наручиоца 

 

______________________  М.П.  ______________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Потврду попуњава, потписује и оверава овлашћено лице Наручиоца. 


