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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН МВ 
ЕМ - 2/2015, заводни број 2/1 од 18.06.2015. године и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку ЈН МВ ЕМ - 2/2015, заводни број 2/2 од 19.06.2015. године, 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 
Jавно предузеће Eлектропривреда Србије  Београд, Царице Милице 2, Огранак 
„Дринско – Лимске ХЕ“  Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1,                                   
ХЕ „Електроморава“ Чачак,  Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак. 
 
Интернет страница: www.eps.rs. 
  
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ“  основано је 1. јула 2015. године и чине га 
четири организационе целине: Хидроелектрана „Електроморава“ - Чачак, 
Хидроелектрана „Зворник“ - Мали Зворник, „Лимске Хидроелектране“ - Нова 
Варош и Хидроелектране „Бајина Башта“ - Перућац. 
 
Укупни инсталисани производни капацитет огранка  „Дринско - Лимских 
хидоелектрана“ износи 1.298 МW. 
 
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта је извршила усклађивање са 
новим законом о класификацији делатности и решењем привредног суда у 
Београду разврстане су: Подгрупа 3511 - Производња електичне енергије 
 
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уредио је услове, начин 
и поступак набавке радова, услуга и радова, по коме Огранак „Дринско – 
Лимске ХЕ“ Бајина Башта реализује предметну јавну набавку. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ ЕМ - 2/2015  су радови: Ремонт 
далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних 
стопа и АКЗ стубова) 
 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт особе: 

 За техничка питања:  Mилијан Антонијевић, телефон: 032 221 735  

e-mail: milijan.antonijevic@dlhe.rs 

 За правна питања:  Вранеш Бобо, телефон: 032 226 198 

     e-mail: bobo.vranes@dlhe.rs 

 
 

http://www.eps.rs/
mailto:bobo.vranes@dlhe.rs
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ ЕМ -2/2015 су радови: 
Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка 
стубних стопа и АКЗ стубова), се спроводи због редовног одржавања 
далеководних траса: сеча дрвећа, раскресивање растиња, чишћње и санација 
оштећених темељних стопа, антикорозивна заштита металних стубова и друго. 
Детаљан опис наведених  добара дат је у спецификацији и техничким 
карактеристикама добара, који је саставни део конкурсне документације. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавки:  
 

 Назив: Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање 
траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова) 

 Ознака: Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта 

 Шифра: 45111000 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР РАДОВА, ЈНМВ број: 02/2015 

 

Поз. Опис позиције Јед. мере Кол. 

1. 

Сечење крупних стабала или њихових грана 
поред далековода  и ситног растиња  испод 
далековода на трасама ДВ 307 и 309, у ширини 
коридора. Растиње сећи до земље, а гране и 
стабла тако да остане слободно растојање  5 
метра од крајњих фазних проводника.  

км 0,8 

2. 

Сечење густог ситног растиња и мањих стабала 
на трасама ДВ 307 и ДВ 309, у ширини  
коридора. Растиње сећи до земље, а стабла 
тако да бочно остане 5 метра слободног 
простора од крајњих фазних проводника, а 
стубне стопе детаљно очистити и уклонити 
растиње. Обрачунава се збирно  према дужини 
на којој се изводе радови. 

км 
 
2 
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3. 

Сечење ситног растиња и мањих стабала који 
се повремено појављују на траси, тј. у коридору 
на бочном растојању до 5 метара од крајњих 
фазних проводника, а стубну стопу детаљно 
очистити и уклонити шут и растиње. 
Обрачунава се збирно  према дужини на којој се 
изводе радови. 

км 2 

4. 

Сечење ситног растиња и шибља до земље и 
уклањање истог како би се испод осе 
далековода обезбедио пролаз ширине 2м ради 
извођења радова. 

км 3,3 

5. 

Чишћење темељних стопа ДВ стубова  од 
наноса земље, шута и растиња. Нанос око 
стопе одстранити откопавањем и планирањем у 
близини стопе, при чему треба водити рачуна 
да се не оштете везе уземљења са стубом и 
темељи, а стубна стопа мора остати чиста 
минимално 20 цм изнад површине земље. 
Чишћење простора око саме стопе од корова 
или шибља (6х6м око компактне стопе или 
10х10м око стопе са рашчлањеним темељима) 

ком 40 

6. 

Антикорозивна заштита ДВ стубова по целој 
површини. Механичко скидање оштећене боје и 
корозије, наношење боје према технологији у 
опису. Завршни премаз мора бити у нијанси 
РАЛ – 7040. Мерено према пројектима  стубова. 

кг  9075 

7. 
Антикотозвна заштита доњег дела стуба од 
стопе 2м, темељна боја, РАЛ-7040 и баластин 
1м од 42 до 66 стуба. 

ком 16 

 
- Радови описани под редним бројем 1. предмера се изводе  на траси ДВ 309 од стуба 
број 154 до стуба број 158 мерено према пројекту далековода и на траси ДВ 309 од 
стуба број 6 до 22 мерено збирно, 
- Радови описани под редним бројем 2  предмера се изводе на траси ДВ 309 од стуба 
број   72 до 76 , 130 до 131, 145 до 146 и од 158 до 162 и  на траси далековода  ДВ 307 
од стуба број 22 до 27, мерено према дужини трасе на којој се изводе радови 
- Радови описани под редним бројем 3 предмера се изводе на траси ДВ 309 од стуба 
број, 26 до 72, 76 до 130, 131 до 145, 146 до 154 и од 162 до 178 и на траси далековода  
ДВ 307 од стуба број 5 до 18 и од 27 до портала у Међувршју, мерено према дужини 
трасе на којој се изводе радови 
- Радови описани под редним бројем 4 предмера се изводе на траси ДВ 309 од стуба 
број 5 до 27 у целој дужини,  
- Радови описани под редним бројем  5 предмера се изводе на равничарском терену 
подложном полави и то од стуба број 40 до 66  и стубне стопе број: 
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28,29,30,36,37,38,100,101,168  и на осталим стубним местима где постоји потреба, на 
терену који је обрастао растињем или је стопа засута. 
- Радови описани под редним бројем 6 предмера се изводе на далеководу ДВ 309 од 
стуба број 28  у  Дљину  до стуба број 41 у  Лучанима, по следећој технологији:   
- Радови описани под редним бројем 7 предмера се изводе на далеководу ДВ 309 од 
стуба број 42  у  Лучанима  до стуба број 66 у  Пријановићима, по следећој технологији:   
 
Технологија антикорозивне заштите за позиције 6 и 7: 
1. ОСНОВНИ ПРЕМАЗ са брзосушивим (на температури од 20 ºC у границама од 15 – 
20 минута) једнокомпонентним дебело слојним премазом на бази акрил-винилних 
везива, антикорозивних пигмената (цинк-фосфор) и растварача. 
Садржај неиспарљивих материја у боји мора бити минимум 50% 
Дебљина сувог слоја мора бити у границама 60 µm-80 µm, а максимална дебљина 
мокрог филма 230 µm у мокром слоју. 
Теоријска потрошња за 60µm сувог филма треба да буде 0,200-0,210 kg/m². 
Основни премаз  мора бити у црвеној нијанси. 
 
2. ЗАВРШНИ  ПРЕМАЗ са брзосушивим (на температури од 20 ºC у границама од 15 – 
20 минута) једнокомпонентним дебело слојним премазом на бази акрил-винилних 
везива са гвозденим оксидом MIOX, пигмената  и растварачем. 
Садржај неиспарљивих материја у боји мора бити минимум 40%. 
Дебљина сувог слоја мора бити у границама 60 µm-80 µm, а максимална дебљина 
мокрог филма 230µm у мокром слоју. 
Теоријска потрошња за 60µm сувог филма треба да буде 0,200-0,210 kg/ m². 
Завршни  премаз  мора бити у  РАЛ 7040 . 
Антикорозивна заштита у висини од 500mm од стопе далеководног стуба на ножицама 
истих   мора да буде изведена у два премаза: 
-  Основни премаз – двокомпонентна боја на бази квалитетних епокси смола и 
полиамидо-аминског очвршћивача са високим садржајем микронизираног цинка у 
праху (до 90%) - епокси са цинком у дебљини од  60µm у једном наносу. 
- Завршни премаз - слој двокомпонентног  епокси катрана у једном слоју  у дебљини 
од  125µm у црној нијанси. 
Основна површина мора бити механички очишћена минимално до Sа2 стандарда. 
 
Обавеза Извођача радова је да  обезбеди надзор произвођача  боје у току рада АКЗ 
далеководних стубова са формирањем  референтног стуба. 
 
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави технички лист за сваку боју од 
произвођача. У техничком опису  за намену  боја мора стајати да се иста  користе и за 
заштиту далековода. Уколико понуђач не достави тражене податке, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.   
Обрачун изведених радова се врши по килограму металне конструкције мерено према 
пројекту далековода. 

МП               Понуђач: 
 

--------------------------------- 
 (потпис) 

Рок завршетка радова је максимално 40 календарских дана, рачунајући од дана 
обострано потписаног уговора. 

Понуђач који понуди дужи рок завршетка радова, или га уопште не понуди, 
понуда ће се одбити као неприхватљива. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 

Општи услови 
 
Радови се изводе након одобрења Наручиоца за сваки радни дан, тако што  
руководилац радова лично преузима и враћа дозволу за рад код овлашћеног 
руковаоца у ХЕ Овчар Бања. 
Радови се морају изводити према усаглашеној динамици са Наручиоцем.  
Радови се изводе, искључиво, у радно време службе одржавања ХЕ „Електроморава“. 
Приликом улаза у приватне и  државне поседе  који се користе као приступни прилази 
до далековода, Извођач радова мора водити рачуна да не начини никакву штету и да 
место извођења радова остави уређено.  
 
Технички опис 
 
- Извођач радова мора, све радове извести стручно и пажљиво, тако да не оштети 
далеководе и друге инсталације Наручиоца и не начини штету трећим лицима. Свака 
начињена штета пада на терет извођача радова.  
  
- Сеча стабала и растиња под тачкама 1, 2 и 3 из предмера, се врши до земље за сво 
растиње, а  дебела стабла максимално 15 цм изнад земље,  
 
- Извођач радова има обавезу ра рашчисти прилазне стазе до стубних места од 
растиња  и стабала које буде одсекао, 
 
- Чишћење растиња око стубних стопа се ради детаљно тако да се растиње сече до 
земље и одлаже на једну гомилу удаљену 2 метра од ивице стубне стопе. 
 
 
У све јединичне цене  урачунати  сав  потрошни  материјал, (боју, гориво, мазиво и 
друго), прибор, алат и све остале пратеће трошкове (превоз, смештај, исхрана радника 
и остало). 
 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 
75. став 1. тачка 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (члан 75. став 
1. тачка 3) Закона); 
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4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

5) 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 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. 
Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чланом 76. Закона, и то:  
1) Пословни капацитет 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 
1. тачке 1) до 4) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује:  
 

 
Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
 

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

ДОДАТНИ  УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број 02/2015 

 

Редни 
Број 

Додатни услови за учешће 
у поступку 

јавне набавке  

Доказ о испуњености услова 
упутство за доказивање 

1. 
Да Понуђач располаже 
довољним пословним 
капацитетом 

А) Да је у последњих пет година – 2010., 2011., 2012., 2013. 
и 2014. године, извео исте или сличне радове на трасама 
далековода 35 kV или вишег напонског нивоа. 
Доказује се достављањем референц листама, (образац на 
страни 12 од 40 из конкурсне документације, за последњих 
пет година. Референц листе морају бити потписане и 
оверене од стране инвеститора – наручиоца радова. 
Референц листе могу бити и у другој форми, али морају да 
садрже све тражене податке из достављеног образца. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан 
је да достави оверене фотокопије или оригинале потврда на 
увид, у року који буде одредио Наручилац. 
Минималан број референци је две. 
 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Изабрани понуђач мора, приликом потписивања уговора, доставити и списак 
радника са потребним подацима, потврду о испуњавању прописаних услова из 
Закона о безбедности и здравља на раду и уговор о чувању пословне тајне и 
поверљивих информација, образци број IF-00-067, IF-00-072 и IF-00-085, које ће 
му Наручилац претходно доставити. 
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Уколико понуђач не достави попуњене и оверене  тражене обрасце сматраће се 
да је одустао од закључења уговора. 
Сви напред наведени обрасци, који се налазе у конкурсној документацији, 
морају да буду оверени печатом Понуђача и потписани од стране овлашћеног 
лица Понуђача. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа и треба да наведе интернет адресу, на 
којој су подаци доступни. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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ПОТВРДА О СТРУЧНИМ РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА 
 

Назив Наручиоца  

Седиште, улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Лице за контакт, број телефона, e-mail   

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2, Закона о јавним набавкама Наручилац 
издаје: 
          

ПОТВРДУ 
да је Понуђач: 
................................................................................................................................................... 

назив и седиште понуђача 
извршио следеће радове: 

 

Назив објекта и место извођења радова 
Датум извођења 

радова 
Вредност изведених 

радова дин без ПДВ-а 

 
 

  

Укупно: дин без ПДВ-а:  

 

Реализација пројекта је обухватила:  

................................................................................................................................................... 

Наведени радови су изведени стручно и квалитетно, у складу са уговореним 

обавезама и роком, сходно уговору број .......................................................... године 

(број Наручиоца), односно ....................................................... године (број Извршиоца). 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача  .............................................................................. 

ради учешћа у поступку јавне набавке Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 

(раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова), ЈНМВ број 02/2015 

и  у друге сврхе се не може користити.. 

 

Место: ........................................   

Датум: ........................................године 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 

 

 

                  Овлашћено лице Наручиоца 

 

 

(потпис и печат) 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив 
понуђача) у поступку јавне набавке Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 
(раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова), број 02/2015, 
испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач располаже довољним кадровским, техничким и финансијским 
капацитетом потребним за реализацију ове јавне набавке, као и да су 
радници оспособљени за рад са машинама и здраствено способни за 
рад на висини, 

7) Понуђач поседује механизацију, средства, опрему и алате који су 
исправни и сигурни за безбедан рад. 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________(навести назив 
подизвођача) у поступку јавне набавке Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 
(раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова),  број 02/2015, 
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНМВ број 02/2015 

Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова) 

Страна 14 од 43 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ХЕ „Електроморава“ Чачак, улица Господар Јованова 
број 24, 32000 Чачак са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -  услуге, Ремонт 
далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа 
и АКЗ стубова), ЈНМВ број 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 05.10.2015. године до 
09,00 часова.  
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју је Наручилац примио по истеку рока за достављање понуда, сматраће се 
неблаговременом и Наручилац ће је, неотворену, вратити Понуђачу. 
   
Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 

 Предмер и предрачун услуге 

 Доказ о испуњавању обавезних услова 

 Доказ о испуњавању додатних услова  

 Изјава понуђача 

 Изјава подизвођача 

 Модел уговора и модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих 
информација 
 

Овлашћено лице понуђача мора да попуни оригиналне образце из конкурсне 
документације, потпише и овери печатом. 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ     
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ХЕ „Електроморава“ 
Чачак, Господар Јованова 24,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку услуге –  Ремонт далеководних траса 306, 307 и 
309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова), ЈНМВ број 02/2015 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге –  Ремонт далеководних траса 306, 307 и 
309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова, ЈНМВ број 02/2015 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге –  Ремонт далеководних траса 306, 307 и 
309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова, ЈНМВ број 02/2015 - 
НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –  Ремонт далеководних траса 
306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова, ЈНМВ 
број 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова.  
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) 
до 6) Закона и то податке о:  
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Рок плаћања је најдуже 45 дана,  од дана обостраног потписивања записника о 
примопредаји извршених радова, без примедби, од Наручиоца, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 
РС” бр. 119/2012. Понуђач који захтева краћи рок плаћања, његова понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
Плаћање се врши у динарима,  уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уколико понуђач у понуди захтева аванс, 
наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву. 
 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 
Гаранција: Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, 
поправка стубних стопа и АКЗ стубова, не може бити краћа од 12 месеци од дана 
извршења радова. 
Понуђач који понуди краћи гарантни рок, или га уопште не понуди, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 

Меница за отклањање грешака у гаратном року: 
 

1)  СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:МЕНИЦА: Изабрани понуђач  је дужан 
прибавити и доставити Наручиоцу бланко сопствену  соло меницу са доспећем «по 
виђењу» и клаузулом «без протеста», за отклањање грешака у гаратном року, у 
висини од 5% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 10 дана 
дуже од дана истека гаратног рока, која мора бити оверена печатом, потписана од 
овлашћеног лица, уз коју мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење - писмо са копијом картона депонованих потписа. 
Изабрани понуђачје дужан доставити меницу  за отклањање грешака у гаратном року 
у тренутку примопредаје радова, без примедби од стране Наручиоца. 
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8.3. Захтев у погледу рока извршења услуге 
 
Рок за извршења радова не може бити дужи од 40 календарских дана од дана 
обострано потписаног уговора. Рок се може мењати – продужити из оправданих 
разлога, као што су временске неприлике и друге више силе, које онемогућавају рад на 
терену, а што ће бити регистровано у грађевинском дневнику.  
 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. Понуђач 
који понуди краћи рок важења понуде, или га уопште не наведе, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, на може мењати 
понуду. 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у току реализације јавне набавке: 
употреба  механизације, алата, горива, мазива, боја и прибора, ангажовање потребног 
броја извршилаца, смештај и исхрана радника, превоз и друго. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
Меница  за добро извршење посла: 

 
1)  СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:МЕНИЦА: Изабрани понуђач  је дужан 
прибавити и доставити Наручиоцу бланко сопствену  соло меницу са доспећем «по 
виђењу» и клаузулом «без протеста», за добро извршење посла у висини од 8% од 
укупне уговорене вредности а без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана 
истека рока за завршетак радова, која мора бити оверена печатом, потписана од 
овлашћеног лица, уз коју мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење - писмо са копијом картона депонованих потписа. 
Изабрани понуђачје дужан доставити меницу  за добро извршење посла у року од пет 
дана од дана закључења уговора. 
Уколико Изабрани понуђач  не достави Наручиоцу меницу  у утврђеном року, сматра 
се да уговор није ни закључен и да је изабрани понуђач  својом вољом одустао од 
доделе уговора. 
Такође, и у случају да у току важења уговора Наручилац два или више од два пута 
рекламира Извођачу квалитет изведених радова или два или више пута прекорачи 
рок извршења обавеза из уговора, Наручилац може да наплати финансијско 
обезбеђење за добро извршење посла. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац ће, изабраном понуђачу, обезбедити потребну документацију о 
објектима који су предмет извршења услуге.  

Наведена документација представља поверљиве податке Наручиоца и 
представљају пословну тајну. Из разлога чувања поверљивих података, изабрани 
понуђач мора, на дан закључења уговора о ЈНМВ број 02/2015, да закључи уговор о 
чувању пословне тајне и поверљивих информација. Уколико одбије да га закључи, 
Наручилац ће сматрати да је одустао од закључења уговора о јавној набавци мале 
вредности, број 02/2015.  
 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу наручиоца ХЕ 
„Електроморава“ Чачак, Господар Јованова 24,  електронске поште на e-mail 
milijan.antonijevic@dlhe.rs или факсом на број 032 221 - 717, од 07,00 – 14,00 часова 
сваким радним даном: понедељак – петак, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ брoj 02/2015, 
Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка 
стубних стопа и АКЗ стубова. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је 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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона о јавним набавкама. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, 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.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

mailto:milijan.antonijevic@dlhe.rs
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14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
Најнижа понуђена цена.  
 
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.  
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3.). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail milijan.antonijevic@dlhe.rs, факсом на број 032 221 717 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све 

mailto:milijan.antonijevic@dlhe.rs
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учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  
Понуђач коме је додељен уговор о извођењу радова, обавезан је да, у року од најдаље 
седам дана, од дана закључења уговора, попуни, овери и достави Наручиоцу образце 
о безбедности и здрављу на раду за извршиоце и опрему, а које ће му Наручилац 
доставити на дан  закључења уговора. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку Ремонт 
далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа 
и АКЗ стубова) - ЈНМВ број 02/2015  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив Понуђача: 
 

 
 
 

Адреса Понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број Понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса Понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна Понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде.  
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
 
 
 

 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 
 
 
 
 

 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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



 ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНМВ број 02/2015 

Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова) 

Страна 23 од 43 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
 
 
 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 
 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 
 
 

 
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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 
(раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова) 
 

 
Укупна цена, динара без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, динара са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је најдуже 45 дана,  од дана 
обостраног потписивања записника о 
примопредаји извршених радова, без 
примедби, од Наручиоца и пријема рачунa 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок завршетка радова 
 

 

Гарантни период - месеци  

 
Место извођења радова 
 

Трасе далековода број 306, 307 и 309 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

 

 

Врста трошка Износ трошка у рсд 

  

  

  

  

  

  

 
Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање 
траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова), број 02/2015, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
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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X  МОДЕЛИ  УГОВОРА    
О  ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА НА РЕМОНТУ  ДАЛЕКОВОДНИХ  ТРАСА 306, 307 и 309 
(раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова)  
 
   који су дана  ______________________ године у Чачку, закључиле 
 
   УГОВОРНЕ  СТРАНЕ: 
 1. ЈП ''ЕПС'' Београд, огранак ,,ДРИНСКО- ЛИМСКЕ ХЕ,,  Бајина Башта 
      ХЕ ,,ЕЛЕКТРОМОРАВА,, . ЧАЧАК, ул.Господар Јованова 24 
      које заступа директор с једне   стране,као наручилац, 
                (у даљем тексту уговора: Наручилац)                                  
      и     
  
   2. 
_________________________________________________________________________    
        мат.бр. ____________ ПИБ:__________________ 
       коју заступа................................................,с друге стране као Извођач,  
             (у даљем тексту уговора: Извођач)                                                      
   
                                                      
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

___________________________________________________ из 
_____________________Ул.____________________________ 
 

- матични број: ________________________ 
- текући рачун: ________________________ 
- ПИБ: _______________________________ 

 
 
___________________________________________________ из 
_____________________Ул.____________________________ 

- матични број: ________________________ 
- текући рачун: ________________________ 
- ПИБ: _______________________________ 

 
 
Уводна одредба 
Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама Републике Србије јавним 
позивом за набавку радова, спровео поступак јавне набавке радова на Ремонту 
далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и 
АКЗ стубова)- ХЕ ЕМ  
 (у даљем тексту: Конкурсна документација) која је саставни део овог Уговора, 
- да је Извођач доставио прихватљиву понуду број  ____________ од 
______________.године  која је код  Наручиоца означена бројем __________ од 
_______________.године (у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог Уговора, 
 
У случају било каквих нејасноћа или противуречности између уговорнних докумената, 
редослед приоритета докумената ће ићи оним редом којим су уговрна документа 
наведена у овом члану. 
У случају несагласности смисла и обима садржаја уговорних докумената, уговорне 
стране заједнички одређују начин примене тих докумената. 
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Уколико по том питању постоји несагласност међу Уговорним странама, одлуку доноси 
Наручилац. 
 
Предмет уговора 
Члан 2. 
Предмет овог уговора  је извођење  радови и испорука опреме  и материјала на 
израда далековода   на одржавању далеководних траса - раскресивање траса, 
поправка стубних стопа и АКЗ стубова  ДВ број 306 и 307 ХЕ ''Овчар Бања'' – ХЕ 
''Међувршје''  и  ДВ 309 ХЕ ''Овчар Бања''- насеље Севојно у току 2015. године, за 
потребе ЈП ЕПС-Београд, огранак ''Дринско - Лимске ХЕ'' Бајина Башта - ХЕ 
''Електроморава'' Чачак а у свему према захтевима  и техничким условима 
Наручиоца  из Конкурсне документације  , те  прихваћене понуде Извођача радова 
бр.___________  од ___.___. 2015. године, која документа се налазе у прилогу овог 
уговора и чине његов саставни део. 
 
Обим, врста и квалитет радова 
Члан 3. 
Наручилац наручује радове и која чини предмет овог уговора и уједно уступа извођачу 
радова да изведе радове ближе описане у претходном члану овог уговора, а извођач 
радова прихвата и уједно се обавезује да исте радове изведе за рачун наручиоца, у 
свему према условима из конкурсне документације и своје понуде.  
Количина, врста и квалитет радова које ће извођач извести на основу  овог уговора 
одређени су конкурсном документацијом, а посебно се односе на  обавезу Извођача 
да изврши : 
 

  сечење крупних стабала или њихових грана и ситног растиња  испод далековода и 
поред далековода у  ширини коридора  по  пет метара лево и пет метара десно од 
задњих проводника далековода 

   сечу густог ситног растиња и мањих стабала на трасама, 

   чишћење темељних стопа од наноса земље, шута и растиња,), 

   санирање оштећења на армирано-бетонским стопама 

   антикорозивну заштиту ДВ стубова на целој површини, 

  обезбезбеди материјал и потребан алат, прибор, помоћна и потрошна средстава и 
механизацију  за извршње радова.    
    
Члан 4.     
Извођач  гарантује Наручиоцу да испуњава законом предвиђене услове за обављање 
радова из уговора и да  поседује потребне стручне способности, кадровски капацитет 
и техничка средства потребна за обаваљање уговорених послова који испуњавају  
законом предвиђене услове за обављање послова и да ће радове извести запослени 
код њега који поседују потребне квалификације и стручне способности и испуњавају 
услове за обављање уговорених послова, предвиђених законским и подзаконским 
прописима. 
 
Укупно уговорена цена  радова  и начин плаћања 
Члан 5. 

    Укупно уговорена цена  радова износи : 
______________________ динара                                                                  
(словима:______________________________________) 
 
У укупно уговорену цену није урачунат порез на додату вредност. 
Укупно уговорена цена је непроменљива односно фиксна. 
Цена је утврђена по јединици мере и укупно укључујући  сваку уговорену позицију 
радова, материјала и опреме.  
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Ценом су обухваћени количине, врсте и квалитет радова, испорука опреме и 
материјала те коришћење прибора, алата,  потрошних средства, средства транспорта, 
радне снаге и сви други трошкови Извођача. 
 
Члан 6. 
Наручилац ће вршити плаћање  након завршетка  изведених радова по позицијама и 
динамици извођења коју буде утврдио  и након извршеног пријема радова, без 
примедби.  
Рок за плаћање је најдуже 45 дана,  од дана пријема ситуације на писарници 
Наручиоца. 
                
Рок и динамика извођења радова  
Члан 7. 
Рок за завршетак уговорених радова је __________ календарских    дана од дана 
увођења Извођача у посао. 
Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. 
Динамику извођења радова направиће Извођач пре почетка извођења радова уз 
сагласност Наручиоца.  
Извођач је дужан да се придржава предвиђене динамике извођења радова, а у случају 
значајних одступања која двододе у сумњу могућност Извођача да заврши ремонт 
објекта, Наручилац може отказати овај уговор. 
 
Члан 8. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у случају наступања ванредних 
догађаја који се нису могли предивдети у време закључења уговора, као што су: 
земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; 
настанак у току извођења радаова околности које нису биле предвиђене планско-
техничком доккументацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће 
земљишта и др.) 
 Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписује се у 
грађевински дневник. 
 Извођач радова је дужан да писменим путем обавести наручиоца о потреби за 
продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односнпо 
околности у року од три дана од дана сазнања за ове догађаје. 
 Извођач има право на продужење рока у случају задоцњења наручиоца у 
испуњавању његових уговорних обавеза (задоцњење са увођењем у посао, и др.) и то 
за онолико времена колико је то задоцњење трајало. 
   
Члан 9. 
Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, 
Наручилац ће писменим путем захтевати од Извођача да предузме потребне мере 
којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са 
динамичким планом радова. 
Извођач је дужан да одмах по пријему захтева из става 1. овог члана писменим путем 
обавести Наручиоцима о мерама које ће предузети да се радови изведу у уговореним 
роковима. 
Ако Извођач не изврши радове у уговореном року, Извођач ће на име пенала за сваки 
дан прекорачења рока за завршетак радова платити Наручиоцу 0,5 % од уговорене 
цене (са обрачунатим ПДВ-ом) .  
Укупан износ пенала за плаћање по наведеном основу  не може бити већи од 5 %  (пет 
процената) од укупно уговорене цене.  
Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да извођача радова 
обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, Извођач радова дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну, без икакве претходне опомене Наручиоца. 
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Средства  финансијског  обезбеђења 
Члан 10. 
Извођач је обавезан да обезбеди и достави Наручиоцу на дан потписивања уговора, 
сопствену (соло) меницу за добро извршење посла на вредност, плативу на први 
позив, без протеста и трошкова, са меничним овлашћењем на износ  од 8% од укупне 
уговорене цене, без ПДВ-а у законском прописаном облику издвања менице која мора 
бити оверена печатом, потписана од овлашћеног лица, уз коју мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење-писмо са копијом картона депонованих 
потписа. 
Меницу за добро извршење посла траје од дана потписивања уговора са важноћу 
десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење радова.  
Меницу за добро извршење посла Извођач је дужан да достави Наручиоцу на дан 
закључења уговора,  а најдаље у року од седам дана од дана закључења уговора са 
важношћу од дана закључења уговора. 
Уколико Извођач не достави меницу у наведеном року, сматра се да је одустао од 
уговора и Наручилац има право једностраног раскида уговора, без права Извођача на  
било какву накнаду штете. 
           
Увођење извођача у посао 
Члан 11. 
Извођач је уведен у посао када:  
- Извођач преда Наручиоцу елаборат о уређењу градилишта ради давања 
сагласности; 
- Наручилац омогући Извођачу право приступа на градилиште, у складу са скицом    
  организације градилишта. 
Дан увођења у посао биће утврђен у грађевинском дневнику. 
 
Члан 12. 
Наручилац неће увести Извођача у посао, док од Извођача не добије меницу за добро 
извршење посла. 
 
Члан 13. 
Ако Извођач не започне извођење радова у року од седам дана од дана увођења у 
посао Наручилац има право да раскине овај уговор и реализује примљену финансијску 
гаранцију за добро обављени посао. 
        
Обавезе  Наручиоца 
Члан 14. 
Обавезе Наручиоца су: 

- да извођача радова уведе у посао, 
- да извођачу радова достави решење о именовању надзорног органа , 
- записничку примо-предају објекта, по завршетку радова и 
- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором. 

 
        Наручилац је  дужан да Извођача обавештава о свим околностима од значаја за 
извођење радова, да даје упутства Извођачу када их он затражи, као и да се пред 
државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када за тиме постоји 
потреба. 
 
Обавезе  Извођача 
Члан 15. 
Поред већ у овом уговору наведених, Извођач радова  има и следеће обавезе: 
      -     да радови изведе према у складу са прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормативима квалитета који  урепублици Србији важе за поједине 
врсте радова, материјала и опреме, 
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      -    организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији 
извођења , обезбеђење несметаног саобраћаја, заштита околине, за све време 
трајања грађења, 
      -    преда Наручиоцу елаборат о уређењу градилишта  као и  план са динамиком 
извођења радова, 

- да се уведе у посао испуњењем уговорних обавеза достављања менице и 
отпочне са извођењем радова најдаље у року од 15 дана од дана закључења 
овог уговора, 

- да Наручиоца писмено обавести о лицу које је одредио за руководиоца радова, 
- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу инспекције, 
- да обезбеди и преда Наручиоцу све потребне атесте за уграђени материјал , 
- да обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту 

трећих лица од опасности проузроковања штете, 
- обезбеди сигурност објеката, лица која се налазе на грдилишту и околине 

(суседних објеката, саобраћајница); 
- обезбеди објекте и околину у случају прекида радова, 
- да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором. 

 
Квалитет  радова и опреме 
Члан 16. 
Извођач радова је дужан да радове из овог Уговора изведе у свему према: важећим 
законским  и подзаконксим прописима, важећим техничким прописима, нормативима и 
стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг 
привредника, упутствима надзорног органа Наручиоца, техничким и другим упутствима 
констултанта Наручиоца и према одредбама овог уговора и његових евентуалних 
измена и допуна (анекса).  
Извођач је дужан да, сагласно правилима струке, Наручиоца упозори на грешке које 
примети. 
 
Члан 17. 
Извођење радова мора одговарати опису радова, техничкој документацији и 
техничким нормативима те за њихов квалитет и квалитет материјала који 
употребљава сноси Извођач радова. 
 
Члан 18. 
Извођач је дужан да на захтев Наручиоца достави  атесте о квалитету материјала, и 
да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације. 
Сви налази контроле Извођача и контроле Наручиоца уписују се у грађевински 
дневник. 
  
Стручни  надзор 
Члан 19. 
За обављање послова стручног надзора над извођењем уговорених радова Наручилац 
ће, пре почетка радова, именовати надзорни орган. 
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се извођење радова врши према конкуррсној 
ј и техничкој документацији; контролу и проверу квалитета свих врста радова и 
примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина 
изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалиатету материјала; давање 
упутстава извођачу радова; сарадњу ради обезбеђења детаља технолошких и 
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се 
појаве у току извођења радова и извршења уговорних обавеза. 
Стручни надзор ће вршити лице које испуњава услове прописане законом и 
подзаконским актима за одговорног Извођача радова. 
 
 



 ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНМВ број 02/2015 

Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова) 

Страна 32 од 43 

 

Члан 20. 
 Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља 
паримедбе Извођачу. 
Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу Надзорног органа, писаним 
обавештењем  Извођачу, а у хитним случајевима и усмено. 
Примедбе и налози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач је дужан да поступи по примедбама и налозима надзорног органа и да 
отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене основане примедбе и то 
на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе које се односе 
на одступања у извођењу радова у односу на уговорено.  
 
Члан 21. 
Извођач је дужан да решењем одреди руководиоца градилишта из реда лица која 
испуњавају услове за одговоног Извођача радова и о томе обаваести Наручиоца 
најкасније  седам календарски дана  од ддана закључења овог уговора.  
Податке о одговорном извођачу радова Извођач ће унети у грађевински дневник. 
Извођач може да промени руководиоца граадилишта, о чему је дужан да обавести 
Наручиоца без одлагања - провг радног дана по извршеној промени. 
 
Члан 22. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора. 
Наручилац има право надзора над извођењем свих радова. 
Извођач је обавезан да поступа по налогу надзорног органа у вези планиране  
динамике извођења  радова. 
       Обавеза извођача је да динамику извођења радова обавезно прилагоди режиму 
рада далековода. 
Извођач не сме ниједан дан започињати извођење радова док му надзорни орган 
Наручиоца то не одобри писменим путем у дневнику радова а у супротном поступању 
сноси сву одговорност за евентуалне последице и штете настале по животе, здравље 
и безбедност извршилаца, трећих лица, имовине и у вези заштите животне средине. 
Наручилац је обавезан да свакодневно обезбеди искључење и уземљење 
далековода на чијим трасама се изводе радови. 
Извршење радова и обавеза  свакодневно се писменим путем евидентира у књизи 
радова. 
 
Члан 23. 
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 
органа и да отклони недостатке на радовима, материјалу и опреми на које су 
стављене примедбе, о свом трошку. 
Извођач ће повремено током напредовања радова очистити и уклонити сав сувишни 
материјал и смеће. 
Извођач је обавезан да одржава градилиште уредно и да га након завршетка 
рашчисти и однесе ствари које му припадају.  
Обавеза је Извођача да поштује режим рада и кућни ред Наручиоца за време 
извођења радова. . 
Безбедност и здравље  на раду  и заштитне  мере 
Члан 24. 
Извођач је дужан да све послове које обавља 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 донесе 
Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на 
раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора. 

Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које 
je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада 
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и стеченог искуствa, неопходно спровести 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 25. 
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 26. 
Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, 
професионалних обољења и обољења у вези са радом.  

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају 
смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета. 

 
Члан 27. 
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 ангажовао 
Извођач, 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 запосленог код Наручиоца, штета настала на 
имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради 
отклањања последица настале штете. 

Члан 28. 
Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико 
је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства 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 безбедности и здравља на раду. 

Извођач нема право на накнаду 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. 

Члан 29. 
Извођач је обавезан да сходно важећим  законским прописима изради Елаборат о  
безбедности и заштити на раду  и исти достави надлежним институцијама на оцену и 
сагласност. 
Извођач је дужан да предузима све прописане мере безбедности и заштите здравља у 
циљу заштите својих извршилаца, да обезбеди и примени све мере хигијенско -  
техничке и ППЗ заштите, а искључиво је одговоран и сноси  све евентуалне последице 
које могу настати према извршиоцима, трећим лицима и имовини, уколико то не 
обезбеди и не примени и уколико се лица која извршавају његове уговорене обавезе, 
не придржавају истих. 
 
Члан 30. 
Извођач је одговоран  и сноси све евентуалне последице у вези ангажованих 
извршилаца послова, уколико немају ваљан и уредан извештај о испуњавању 
здравствене способности за извршење одговарајућих послова у датим условима, 
издат од надлежне здравствене установе. 
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Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за 
безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта  и да 
спроводи све потребне мере заштите на раду, као и мере противпожарне заштите. 
 
Члан 31. 
Извођач  је обавезан да, током напредовања радова, и свакодневно очисти и уклони 
сав сувишни материјал и смеће, ван простора за извођење радова. 
Извођач је обавезан да одржава градилиште уредно и да га након завршетка радова 
или по раскиду уговра,  очисти и однесе ствари које му припадају и са градилишта 
повуче своје извршиоце. 
. 
Члан 32. 
Извођач је обавезан да, у складу са прописима, предузме све потребне мере техничке 
заштите и друге мере за сигурност објекта и радова, радника и материјала, 
пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и 
дужан је да накнади сву штету коју причини извршењем уговорених радова наручиоцу 
или трећим лицима. 
 
Члан 33. 
Наручилац неће сносити одговорност за накнаду штете Извођачу радова, његовим 
радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика, 
који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет 
уговора. 
 
Гарантни  рок  
Члан 34. 
       По завршетку изградње Извођач је дужан да Нараучиоцу преда изведене радове и 
објакат. 
        Предаја у државину Наручиоца после уговореног рока изградње сматра се 
кашњењем у извођењу радова. 
       Извођач је дужан да обавести Наручииоца о намери да изврши примопредају 
најкасније пет дана од дана планираног за примопредају и истовремено га обавести ко 
ће присуствовати примопредаји, осим овлашћеног извођача. 
        Извођач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје 
отклони у року од  седам  дана од дана утврђења, а у сурптоном ће се сматрати да су 
радови изведени по протеку уговореног рока. 
Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова, без примедби. 
За квалитет изведених радова и употребљеног материјала  Извођач даје меницу у 
трајању од _____ месеци,са важношћу десет дана од дана истека гарантног рока, 
рачунајући почетак рока од дана примопредаје радова. 
За време гарантног рока Извођач је дужан да на сваки први писмени позив Наручиоца 
отклони све недостатке, који су резултат лоше изведених радова од стране Извођача. 
У случају да Извођач не отпочне са отклањањем пријављених недостатака у 
примереном року који му одреди Наручиалац, Наручилац има право да  те недостатке 
отклони на рачун Извођача радова, поступајући при томе као добар привредник. 
 
Члан 35. 
Уколико извођач радова, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступи на начин и року из овог уговора, Наручилац  има право на накнаду штете у 
висини од 0,5% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а 
највише 5% од укупне уговорене цене, а извршиће и  активирање менице извођача 
радова, поднете ради обезбеђења уговора за отклањање грешака угарантном року. 
   Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да Извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће 
се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати наручиоцу 
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уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца. 
 
Осигурање  градилишта 
Члан 36. 
Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за 
штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не 
мањом од 5 % од уговорене вредности радова. 
Извођач је дужан да  у року од 7 (седам) дана од закључења овог Уговора осигура 
радове  и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави 
Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу 15 (петнаест) 
дана након истека уговореног рока за завршетак радова. 
Извођач је такође дужан да у року из претходног става достави Наручиоцу полису 
осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал или оверену 
копију, са важношћу 15 (петнаест) дана након истека уговореног рока за завршетак 
радова, у свему према важећим законским прописима. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања. 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 
Извођач је одговоран и надокнадиће наручиоцу све губитке, трошкове и потраживања 
у вези гучбитка или оштећења ма које физичке имовине или смрти и повреде особа 
која је запослена код извођача за потребе радова,  кад се то догоди и  ако су се 
десиле пре истека периода од одговорности за недостатке, у случају када је то 
проузроковано чињењем или нечињењем  извођача. 
Ризик губитка или штете на радовима или било ком њиховом делу прелази од 
извођача на наручиоца на датум  записничке примопредаје радова, без примедби на 
квалитет радова од  наручиоца. 
 
Раскид  уговора 
Члан 37. 
 Извовођач радова не може извођење радова или поједних радова поверити 
другом иизвођачу или подивзођачу, а у супротном уговор се раскида на штаету 
Извођача радова. 
У случају да у току важења уговора Наручилац рекламира Извођачу квалитет 
изведених радова или Извођач прекорачи уговорени рок за извођење радова, 
Наручилац може да наплати меницу и раскине овај уговор достављајући писмено 
обавештење Извођачу да раскида уговор у року од 8 дана  од дана пријема код 
Извођача.  
Уколико дође до раскида уговора, из разлога наведених у ставу 1.  овог члана, 
Наручилац има право на накнаду настале штете. 
 
Завршне одредбе 
Члан 38. 
У случају спора уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези са 
реализацијом овог уговора решавати споразумно, а уколико у томе не буду успеле, 
спор ће решити пред стварно надлежним  судом у Чачку. 
 
Члан 39.  
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три), припадају 
свакој уговорној страни.   
 
     Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц,                                                         И  З  В  О  Ђ  А  Ч,                                                                                                     
________________________                                              _________________________ 
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               Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација 
 

 

Закључен у ____  дана  _________. године  између: 

 

1. ЈП ''ЕПС'' Београд, огрнаак  „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“ Бајина Башта - огранак  ХЕ 
„Електроморава“ Чачак,  које заступа директор огранка,           
                                           (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
 
2.  ________________________________________ 
      (у даљем тексту: Извођач  радова) 
                                                                                                                         
 

Као саставни део  Уговора  за јавну набавку радова : 

У Г О В О Р 
О  ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА НА РЕМОНТУ  ДАЛЕКОВОДНИХ  ТРАСА 

за потребе ЈП ''ЕПС'' Београд, огранак  ''Дринско – Лимске ХЕ'' Бајина Башта - ХЕ 
''Електроморава'' -  Чачак 

ЈНМВ-ЕМ брoj 02/2015  
 

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на:  

 

стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програмe, графиконe, 

изворнe документe, софтверe,производнe плановe, пословнe плановe, пројектe, 

пословне прилике, све информације писмено означене као „ пословна тајна“ или 

„поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као 

пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и 

сваког уговора између ПД ''Дринско-Лимске ХЕ''  и друге уговорне стране. 

 

Обавезе.  

 

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране 

од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква 

информација доспела до треће стране. Осим ако изричито није другачије уређено, 

ниједна страна: 

 

(I) неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,  

(II) неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима 

сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој 

употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она 

писмено извршавана од стране запослених и саветника); и  

(III) неће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве 

информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или 

поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је 

разумно. 

 

Изузеци од  обавеза:  
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Напред наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које једна 

страна („власник“) даје другој страни („прималац“) тако да прималац може да 

документује да је:  

 

(I) то било познато примаоцу у време одавања, 

(II)  дошло до јавности, али не кривицом примаоца,  

(III)  то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је 

овлашћена да ода,  

(IV) то независно развијено од стране примаоца без приступа или коришћења 

пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или 

(V)   је писмено одобрено да се објави од стране власника. 

 

Дозвољено одавање: Упркос претходно наведеном, прималац може да ода пословну 

тајну и/или поверљиве информације власника на поверљивој основи примаочевим 

правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог 

примаоца или у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне 

агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна 

која одаје власника обавести пре таквог одавања, да би омогућио власнику да се 

успротиви таквом налогу или захтеву. 

 

Трајање. Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и/или поверљивих 

информација које су претходно дефинисане важе трајно. 

 

 

Обештећење. Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације 

власника садрже вредне податке власника и да ће свака материјална повреда овог 

уговора изазивати последице које су дефинисане у „Закону о заштити пословне 

тајне“ Републике Србије (Сл. Гласник бр. 72/2011) 

 
 
    Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц,                                                         И  З  В  О  Ђ  А  Ч,    

                                                                                                   
________________________                                              _________________________ 
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Прилог о безбедности и здрављу на раду 
  Уговора   О  ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА НА РЕМОНТУ  ДАЛЕКОВОДНИХ  ТРАСА 

бр. ............. од .........................године, ЈНМВ-ЕМ брoj 02/2015  уговорних  страна: 
Наручилац:  
ЈП ''ЕПС'' Београд, огранак ''ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“ Бајина Башта - ХЕ 
„Електроморава'' Чачак 
 
Извођач: 
                __________________________________________ 
                _______________________________ 
 
Наручилац и Извођач  сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији 
циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који 
учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност 
могу да утичу послови који су предмет Уговора. 
 
Наручилац посебно истиче и указује: 
 
 1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности 
и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима 
Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка 
повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о 
безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката 
Наручиоца, која регулишу ову материју. 
 2. Да Наручилац захтева од Извођача да се приликом пружања 
услуга/извођења радова које су предмет овог уговора, доследно придржава Пословне 
политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља 
на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, 
као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на 
раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и 
здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која 
регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући 
ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести. 
 3. Да Извођач прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
 
ПРЕДМЕТ 

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

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

Тачка 3. 
Извођач је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере 
за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, 
средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и 
обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других 
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лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, 
пролазника или учесника у саобраћају. 

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

Тачка 5. 
Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току 
припрема за пружање услуга/извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања 
истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих 
правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код 
Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 

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

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

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

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

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

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

Тачка 9. 
Извођач је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова 
достави: 
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 1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих се ће се 
видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 
 2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођења радова и 
 3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извршиоца.  
 Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извршилац је дужан да достави доказе о: 
 1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
 2. извршеним лекарским прегледима запослених, 
 3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
 4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 
 

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

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

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи 
заустављање даљег извођења радова/пружања услуга док се не отклоне уочени 
недостаци и о томе одмах обавести Извођача и надлежну инспекцијску службу.
 Извођач се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке. 

Тачка 11. 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни 
прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних. 

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

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

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

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

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

 

         Н А Р У Ч И Л А Ц,                                      И З В О Ђ А Ч,             

   
    _____________________                                   ______________________ 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 

Понуђач .......................................................................................... у поступку 
јавне набавке: Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 (раскресивање 
траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова), број ЈНМВ ЕМ 2/2015, је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 
је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
          Датум             Понуђач 
 
.................................                       М.П.                   ............................................... 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
 

Поз. Опис позиције 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јединична 

цена 
        без ПДВ-а 

Јединична 
цена 

        са ПДВ-
ом 

    Укупна цена - дин 

       без ПДВ-а     са ПДВ-ом 

1. 

Сечење крупних стабала или 
њихових грана поред 
далековода  и ситног растиња  
испод далековода на трасама 
ДВ 307 и 309, у ширини 
коридора. Растиње сећи до 
земље, а гране и стабла тако 
да остане слободно растојање  
5 метра од крајњих фазних 
проводника.  

км 0,8     

2. 

Сечење густог ситног растиња 
и мањих стабала на трасама 
ДВ 307 и ДВ 309, у ширини  
коридора. Растиње сећи до 
земље, а стабла тако да бочно 
остане 5 метра слободног 
простора од крајњих фазних 
проводника, а стубне стопе 
детаљно очистити и уклонити 
растиње. Обрачунава се 
збирно  према дужини на којој 
се изводе радови. 

км 
 

2 
 

    

3. 

Сечење ситног растиња и 
мањих стабала који се 
повремено појављују на траси, 
тј. у коридору на бочном 
растојању до 5 метара од 
крајњих фазних проводника, а 
стубну стопу детаљно очистити 
и уклонити шут и растиње. 
Обрачунава се збирно  према 
дужини на којој се изводе 
радови. 

км 2     

4. 

Сечење ситног растиња и 
шибља до земље и уклањање 
истог како би се испод осе 
далековода обезбедио пролаз 
ширине 2м ради извођења 
радова. 

км 3,3     
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5. 

Чишћење темељних стопа ДВ 
стубова  од наноса земље, 
шута и растиња. Нанос око 
стопе одстранити откопавањем 
и планирањем у близини стопе, 
при чему треба водити рачуна 
да се не оштете везе 
уземљења са стубом и 
темељи, а стубна стопа мора 
остати чиста минимално 20 цм 
изнад површине земље. 
Чишћење простора око саме 
стопе од корова или шибља 
(6х6м око компактне стопе или 
10х10м око стопе са 
рашчлањеним темељима) 

ком 40     

6. 

Антикорозивна заштита ДВ 
стубова по целој површини. 
Механичко скидање оштећене 
боје и корозије, наношење боје 
према технологији у опису. 
Завршни премаз мора бити у 
нијанси РАЛ – 7040. Мерено 
према пројектима  стубова. 

кг  9075     

7. 

Антикотозвна заштита доњег 
дела стуба од стопе 2м, 
темељна боја, РАЛ-7040 и 
баластин 1м од 42 до 66 стуба. 

ком 16     

СВЕУКУПНО:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


