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I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

НАЗИВ, АДРЕСА, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА И ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 Назив Наручиоца: ЈП Електропривреда Србије, Огранак  ''Дринско – Лимске 
хидроелектране'', Бајина Башта. 

 Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1., 31250 Бајина Башта. 

         Интернет страница наручиоца: www.eps.rs  

 

1. Предметна Јавна набавка се спроводи у ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ .  

2. Предмет Јавне набавке велике вредности је ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА. 

3.      Контакт особе: 

За техничка питања:  

 Живко Николић, број телефона 031/863-866; е-маил: zivko.nikolic@dlhe.rs 

 Жарко Николић, број телефона 031/863-866; е-маил: zarko.nikolic@dlhe.rs 
 

За правна питања:  
 

 Наташа Поповић, број телефона 031/590-900; е-маил: natasa.popovic@dlhe.rs 
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет Јавне набавке велике вредности ЈН ВВ ББ - 21/2015 је  

„Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“ 

Предмер предметних Радова, са детаљним описом и количинама дат je на Обрасцима 
број 6. ове Конкурсне документације (Образац структуре понуђених јединичних цена 
предметних радова).  

 
Прилог овој Конкурсној документацији је Графички део.   

С обзиром да се наведени прилози не могу убацити у ову Конкурсну 
документацију, исти ће бити скенирани и, на Порталу јавних набавки, биће 
објављен као документ ''Графичка документација уз Конкурсну документацију за 
ЈН ВВ ББ - 21/2015'' у делу ''Остала документа везана за Конкурсну 
документацију''.  

Понуђачи који преузимају Позив и Конкурсну документацију са Портала потребно 
је да преузму и наведене прилоге ''Графичка документација уз Конкурсну 
документацију за ЈН ВВ ББ - 21/2015'' у делу ''Остала документа везана за 
Конкурсну документацију''. 

  

2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ 

 Назив –  „Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“ 

 Ознака – Постављање металних ограда 

 Шифра – 45223110 

Предметна Јавна набавка Велике вредности није обликована по ПАРТИЈАМА. 
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III – ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ,  

РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ГАРАНТНИ ПЕРИОД 
 

1. ОПИС РАДОВА: 
 

Предмет пројекта је санација ограде поред пута за круну бране ХЕ„Бајина Башта“,од 
раскрснице за Митровац до круне бране ХЕ. Постојећа ограда се налази на КП 1361 (КО 
Растиште) која је у власништву Наручиоца радова. Пројекат је урађен на основу 
пројектног задатка инвеститора,геодетског снимка постојећег стања, плана генералне 
регулације за насеље Перућац, ситуационог плана насеља Перућац и геодетске 
подлоге подземних инсталација. При изради су коришћени подаци из геолошког 
елабората „Стабилност падина  Инжењерско-геолошка карта Акумулације Бајина 
Башта“, који је израдило предузеће "Енергопројект" Београд, важећи Закон о планирању 
и изградњи, и други прописи и стандарди. 
 
Према плану генералне регулације за насеље Перућац планиран је попречни профил 

пута са једном коловозном траком са две саобраћајне траке ширине 2x3.0 м, ширина 

тротоара 1,50 м и ширина бициклистичке стазе 1,50 м. Сходно томе, потребно је 

извршити реконструкцију пута од раскрснице за Митровац до круне бране ХЕ „Бајина 

Башта“. Прва фаза реконструкције пута је санација ограде и израда тротоара према 

параметрима из плана генералне регулације. 

Са геодетске подлоге подземних инсталација су утврђени следећи подаци:  
 

 на ст: 0+091,34 м постојећи пут пресеца хидрантаска мрежа пречника Ø100 мм 
која је укопана на прописну дубину и нема потребе за њеним измештањем 

 на ст:0+259,54 м постојећи пут пресеца високо напонски кабал 35 КВ који је 
укопан на прописну дубину и нема потребе за њеним измештањем 

 од профила број 17 до профила број 27 дуж леве ивице коловоза у банкини се 
налазе високо напонски каблови (потребно измештање али у другој фази 
санације ограде и она је предемт друге тендерске документације) 

 на ст:0+300,00 м до ст:0+372,62 м (цевасти пропуст) се налази оптички кабал дуж 
леве ивице коловоза (потребно измештање али у другој фази санације ограде и 
она је предемт друге тендерске документације) 
 

С' обзиром да су сви наведени високонапонски каблови укопани и обележени по 
прописима и техничким условима за електро радове, не постоји потреба за 
измештањем истих. Такође, у прилог тој чињеници је да кота нивелете  
новопројектованог тротоара и ограде у већој мери прати коту нивелете постојећег 
стања. У случају евентуалног оштећења високонапонских каблова и ТК кабла услед 
непажљивог или нестручног извођења радова извођач је обавезан Наручиоцу радова 
надокнадити целокупну штету. 
 
Геолошким елаборатом је утврђено да трасу чине шкриљци и лапоровити шкриљци.  
Визуелним прегледом терена око постојеће ограде утврђено је местимично клизање 
падинске стране терена које је изазвало деформацију постојеће металне ограде.  
 
Проширење тротоара је решено са армирано-бетонским упорним зидом.  У попречном 
профилу саобраћајница има једну коловозну траку са две саобраћајне траке ширине 
2x2.75 м за одвијање двосмерног саобраћаја за несметано кретање возила у два 
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смера.Попречни пад коловоза је једностран и креће се до максималних 7,0%, а он је 
примењен само код минималних радијуса. На правцима пад износи 2,5%. 

Одвођење атмосферских вода решено је  попречним и подужним падовима до ригола 
са десне стране коловоза одакле се усмерава ка сливницима и постојећим цевастим 
пропустима. Постојећи сливници се налазе на ст: 0+079,23 м и 0+372,62 м. 

1.1. Опис извођења радова: 

- Исколчавање и обележавање трасе 
 
Пре почетка радова Извођач је дужан да изврши потребна обележавања осовина 
саобраћајница, раскрсница и објеката. Обележавање извршити на основу плана 
обележавања из пројекта. Приликом извођења радова осигурати и чувати полигоне 
тачке, репере и сталне тачке. Уколико пројектом нису дати подаци о полигоним тачкама 
и реперима, исте прибавити од надлежне геодетске управе, за самостално 
исколчавање, или исколчавање трасе поверити истој, а цену укалкулисати у ову 
позицију. 
 
- Сечење шибља и дрвећа 
 
На ширини појаса који је обухваћен изградњом трупа саобраћајнице извршити сечење 
шибља и дрвећа. Сасечено шибље и дрвеће класирати, сложити у фигуре и депоновати 
на погодно место за утовар и транспорт  где неће сметати извођењу радова. Место 
депоновања одредити уз сагласност са надзорним органом. Засецање стабла обавити 
са моторном тестером и уз пажњу оборити на земљу, затим обавити кресање грана, 
класирање дрвне масе и припреми за транспорт.   
                          
-  Ископ материјала 
  
Овај рад обухвата ископ у материјалу III категоријекоји се може вршити само багером 
точкашем или багером са гуменим гусеницама како се не би оштетио коловоз постојеће 
коловозне конструкције. Ископ радити према пројектованим котама и нагибима датих у 
попречним профилима. Пре одпочињања ископа проверити истакнуте маркације 
попречних профила. Ископани земљани материјал утоварити и депоновати на депонију 
чију локацију одређује надзорни орган. 
 
-Разастирање земљаног материјала на депонији 
 
Вишак хумуса и ископаног земљаног материјала материјала до III категорије које је 
довежен на депоније, разастирати на депонији у слојевима и грубо испланирати према 
упутству надзорног органа. 
 
- Израда армирано бетонске потпорне конструкције 
 
На ст:0+121,16 до 0+199,11 м је предвиђен упорни зид УЗ 1 висине 1,00 м,ширине 
темељне стопе 0.70м и дебљине зида 0,25 м. На ст:0+199,11 до 0+229,57 м је 
предвиђен упорни зид УЗ 2 висине 2,00 м,ширине темељне стопе 1.30м и дебљине зида 
0,25 м. Зидови је монтажни, армирано бетонски префабриковани елемент произвођача 
„Електроизградња“ Бајина Башта или сличног произвођача префабрикованих 
армирано-бетонских елемената. Зидови висине 2,0 м се монтирају аутодизалицом на 
равну туцаничку подлогу. Монтажа ја по степенастим кампадама дужине 4м (2x2.0м) и 
прате подужни нагиб пута, у свему према цртежу подужни профил пута. По врху упорног 
зида урадити армирано бетонску греду променљиве висине,у свему према прилогу из 
графичке документације. У армирано бетонској греди се остављају нише за уградњу 
стубова металне ограде, усвему према детаљу из графичке докумнетације. 
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2.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

2.1. Општи технички услови 

Намена техничких услова је да обезбеде квалитетно извођење радова у сагласности са 
техничким прописима и стандардима. Извођач је обавезан да све радове који су 
предмет овог уговора изводи у сагласности са техничким условима. 
 
Поред наведеног, техничким условима је регулисан начин мерења и плаћања 
извршених радова. Извођач je у обавези да пре састављања јединичних цена 
проуче техничке услове и да понуђеним јединичним ценама обухвате све 
предвиђене трошкове. 
Технички услови су урађени за све позиције радова које су обухваћене 
предмером радова. 
 
Пре састављања понуде, Извођач радова треба да обиђе терен да би се упознао са 
теренским, климатским и другим условима, карактеристикама терена, могућностима 
извођења радова и осталим елементима за формирање реалних јединичних цена. 
Такође, извођач радова је дужан да у наведеном року од Наручиоца радова преузме 
ПОТВРДУ о извршеном теренском обиласку.  
Градилиште је удаљено од круне бетонске бране око 100 м. Радови ће се 
изводити под постојећим саобраћајним оптерећем и како би се одвијао неометан 
саобраћај Извођач радова је дужан да достави елеборат плана и организације 
извођења радова и динамички план извођења радова.  
 
Инвеститор је дужан да за потребе подизања привремених помоћних објеката са 
извођачем одреди најпогоднију локацију.Инвеститор је дужан да Извођачу радова 
преда списак репера и других геодетских тачака и на терену покаже њихове локације, 
да благовремено достави техничку документацију или делове документације за 
извођење радова. 
 
Извођач радова је дужан да се благовремено снабде и допреми на градилиште 
потребан грађевински материјал, алат, механизацију и све остало што је неопходно да 
би изградња почела на време и завршила се у уговореном року. 
Измене техничких услова 
 
Технички услови се у начелу не могу мењати. Само у изузетним и неопходним 
случајевима Надзор ће извршити измену техничких услова, уз претходну сагласност 
Пројектанта и Инвеститора. Никакви радови сем наведених неће се поново мерити. 
Извођач у својој понуди мора да предвиди све трошкове. 
 
2.2. Припремни радови 

Геодетски радови 

Под геодетским радовима, у смислу ових Техничких услова, подразумева се 
успостављање и прорачун одговарајућих геодетских мрежа, њихово одржавање и 
обнављање, успостављање контролних геодетских профила и сва геодетска и друга 
мерења у циљу обележавања свих објеката и њихових елемената, као и сва мерења у 
циљу утврђивања и обрачунавања количина извршених радова. 
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Дужности Инвеститора 
 
Пројектант је, по пројектном задатку, за Инвеститора извршио следеће радове: 

 развио, измерио и срачунао у оквиру постојеће микротригонометријске мреже 
(МТМ) бране полигону мрежу, која ће заједно са постојећом МТМ бити основа за 
сва обележавања објеката у хоризонталној равни, 

 развио, измерио и срачунао нивелманску мрежу у оквиру постојеће мреже 
прецизног нивелмана на брани, које ће бити основе за сва висинска 
обележавања објеката. 
 

Пре почетка радова Инвеститор ће у присуству Надзорног органа напред наведене 
мреже предати записнички Извођачу радова. Надзорни орган вршиће према потреби 
контроле одржавања успостављених мрежа, контроле обележавања и контролна 
мерења количина извршених радова 
 
Дужности Извођача 
 
Извођач радова је обавезан да за све време трајања радова, изврши следеће: 

 ре примљене од 
Инвеститора, и да по завршетку радова исте преда Инвеститору уз одговарајући 
записник, 

 постави и одржава све остале привремене или сталне геодетске тачке и репере 
потребне за извођење објеката и мерења количина радова, 

 изврши, у најкраћем могућем року, заштиту тачака геодетских мрежа. Тачка која 
евентуално буде оштећена или уништена приликом извршења радова мора бити 
обновљена у најкраћем року. Ово обнављање мора бити извршено са истом 
тачношћу са којом је претходна тачка била одређена. Пре почетка радова на 
било ком објекту Извођач ће извршити мерења почетног стања на довољном 
броју профила, која ће служити за обрачун количина. Број и положај профила 
мора бити претходно усаглашен са Надзорним органом. Поред тога Извођач је 
обавезан да обележи на терену, видно, са одговарајућим белегама, бојама и 
слично, осовине и контуре свих објеката и одржава ове ознаке за све време 
трајања радова. 
 

У току извођења радова Извођач ће одговарајућим методама вршити обележавање 
свих елемената објеката и мерења количина извршених радова.По завршетку било које 
врсте радова на било ком објекту Извођач ће извршити мерења коначног стања на 
усвојеним профилима. 
 
У свим случајевима када Надзорни орган, на основу контролних мерења или на неки 
други начин, утврди да мерења или обележавања од стране Извођача радова нису 
исправна и коректна, Извођач је обавезан поновити та мерења и обележавања и 
доставити Надзорном органу тачне и коректне податке. 
 
Сва мерења и обележавања пре почетка радова, за време извођења радова, и по 
завршетку радова утврђују се записнички између Извођача и Надзорног органа. 
 
 
 
 
 
 



ЈП ЕПС -  Београд, Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" 
Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ - 21/2015 Страна 8 oд 53 

2.3 Земљани радови 
 

Откоп хумуса 
 
Површински откоп хумуса у дебљини до 20 цм треба извршити свуда где је то потребно 
ради припреме подтла - темељног тла. Сав ископани материјал треба депоновати уз 
трасу изван површина подтла, тако да каснија употреба и приступ до њега буду 
неометани. Транспорт, односно гурање материјала у депонију, мора бити пажљиво 
извршен ради очувања квалитета ископаног хумуса за касније потребе при уређењу 
косина и зелених површина, тако да не дође до мешања тога материјала с другим 
нехумусним материјалом. Хумус мора да буде депонован тако да не угрози стабилност 
косина и да омогућава одвођење воде. 
 
Ископ и превоз 
 
Ископ треба обављати употребом механизације и других средстава тако да се ручни 
рад ограничи на неопходни минимум. Све ископе треба извршити према профилима, 
предвиђеним висинским котама и прописаним нагибима према пројекту и  захтевима 
надзорног органа. При извођењу ископа треба спровести потребне заштитне мере за 
потпуну сигурност при раду и сва потребна осигурања постојећих објеката и 
комуникација.У овој фази рада мора бити омогућено ефикасно одводњавање трупа 
пута. Отежан рад због појаве воде при копању неће се посебно плаћати. 
Нагибе косина у ископу треба уредити по пројектованим нагибима, односно по 
захтевима надзорног органа.При извођењу радова треба пазити да не дође до 
поткопавања, поремећаја равнотеже, или оштећења косина ископа које су пројектом 
предвиђене. Сваки такав случај извођач је дужан накнадно да санира по упутствима 
надзорног органа, с тим да не може захтевати било какву одштету, или признање 
плаћања за већи или непредвиђени рад. 
Пре и за време рада треба на свим променама у ископу односно квалитету земљаних 
материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за 
намену за коју ће се употребљавати. Од овлашћене институције треба добити атест у 
погледу употребљивости материјала из сваког усека .Категоризацију ископа обавља 
надзорни орган  и овлашћени представник извођача. Извођач о свом раду сачињава 
записник и на основу признатих процената, кроз записник, надзорни орган обрачунава 
категорије и то уписује у грађевинску књигу (примењивати ГН 200). 
 
Плаћање ће се извршити по јединичним ценама за м3 ископа. Јединична цена 
укључује коштање свих припремних и главних операција које су потребне да се 
изврши рад прописан техничким условима на који се јединична цена односи, као 
и оне операције за које је техничким условима прописано да се плаћају кроз ту 
јединичну цену (ископ, утовар, транспорт материјала из ископа до депоније и 
истовар), као и даље планирање и набијање матријала вибро плочама до 
карактеристичне збијености, а према профилма из пројекта.  

2.4. Бетонски радови  

Опште одредбе 

Одредбе ових техничких услова примењују се на бетонске радове  који подразумевају 

следеће: 

 избор и ускладиштење материјала који чине компоненте бетона 

 контролна испитивања бетона, 
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 уградња и нега бетон 

Предходна и контролна испитивања бетона и његових компоненти 

За све бетонске радове извођач је дужан да од испоручиоца бетона прибави атесте о 

предходним и контролним испитивањима бетона и његових компоненти, или у случају 

припреме бетона на градилишту обезбеди сва непходна предходна испитивања бетона 

и компоненти бетона у складу са одредбама правилника БАБ односно одговарајућим 

стандардима. 

Цемент 

За извођење бетонских радова употребиће се стандардни портланд цемент са 

додатком пуцолана. Забрањује се мешање цемента разних врста и разног 

порекла.Цемент се може испоручити у врећама од 50кг које ће бити ускладиштене у 

сувој просторији и одигунуте од тла најмање 50 цм. Испорука цемента мора бити 

праћена одговарајућим сертификатима произвођача. 

Агрегат 

Квалитет аграгата мора бити у складу са одредбама правилника БАБ и одговарајућим 

стандардима. Користиће се агрегат са максималним зрном 32мм. 

Вода 

За справљање и негу бетона употребиће се само вода за коју је одговарајућим 

предходним испитивањем потврдјено на не штети бетону. 

Додаци бетону 

Извођач може употребљавати додатке бетону ако за то има техничко образложење и 

атесте издате од стране стручне организације. Обавезни додаци су аеранти ради 

повећања отпорности бетона на мраз. 

Бетон 

Бетон Б.I 

 
Бетони I категорије, Б.I су  бетони нижих марки и то МБ10, МБ15, МБ20 и МБ25 и 

справљају се на градилишту на ком се и уграђују и не смеју се транспортовати. За ове 

бетоне нису неопходне предходне пробе. Најмања количина цемента за бетоне 

категорије Б.I свих конзистенција, осим житке у зависности од класе цемента и 

најкрупније фракције одређена је чланом 26 ПБАБ-а. Гранулометријски састав 

мешавине агрегата може се одабрати без предходних проба састава мешавине према 

чл.9 ПБАБ-а , односно стандарда ЈУС У.М1.057, ако се гранулометријска крива налази у 

подручју 3. Контрола квалитета, која се односи на контролу производње и контролу 

сагласности (ч1.34 ПБАБ-а) врши се само за контролу сагласности са условима 

пројекта, на тај начин што се за квалитет очврслог бетона на градилишту узима 

двоструко већи број него за бетон Б.II, чл.48 под "В". Контрола производње се не врши, 

како је уобичајено узимањем пробних коцки, већ се врши само контрола најмање 

количине цемента.  
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Бетон Б.II 
 
Бетони II категорије, БII су бетони МБ30 и виших марки, бетони са посебним својствима 

свих марки, транспортовани бетони свих марки и специјални бетони МБ60. Састави 

бетона категорије Б.II морају се одредити на основу резултата предходних испитивања 

бетона са материјалима од којих ће се производити бетон у складу са чланом 28 ПБАБ-

а. Гранулометријски састав мешавине агрегата се утврђује експериментално сходно чл. 

8. Најмања укупна количина цемента и честица мањих од 0.25 мм у зависности од 

највеће фракције агрегата одређена је чл. 30, табела 5 ПБАБ-а. Предходним пробама 

одређују се тражена својства и особине бетона предвиђене пројектом и условима 

градње као што су: конзистенција, обрадљивост, чврстоћа, трајност, термичке 

карактеристике и др. За бетон категорије Б.II обављена је контрола производње бетона 

и контрола сагласности са условима квалитета на месту уграђивања (чл. 35, ПБАБ-а).  

Сходно чл. 48 под "б" за бетон справљен искључиво за потребе објекта, односно 

градилишта, а погон има контролу квалитета производње према пропису о 

југословенском стандарду ЈУС У.М1.051, резултати испитивања бетона у погону могу се 

користити и за доказивање сагласности са условима квалитета бетона на месту 

уграђивања, с тим да се исто мора пројектом бетона предвидети. 

Састав бетонске мешавине 

Извођач је обавезан да пре почетка бетонирања утврди оптимални однос свих 

компоненти бетона, који ће гарантовати постизање захтеваног квалитета бетона. 

Квалитет бетона мора бити доказан предходним испитивањем или атестима 

испоручиоца бетона. 

Транспорт бетона 

Транспорт бетона од фабрике бетона до места уграђивања мора се вршити 

одговарајућим средствима и на такав начин који спречава сегрегацију, губитке 

састојака, непотребан пораст температуре бетонске мешавине или губитак 

воде.Максимално време од мешања бетона до почетка уграђивања је 60мин. 

Припрема површина за бетонирање  

Под површином за бетонирање се подразумева површина предходно извршеног 

ископа, површина предходног бетона , површина обухваћена оплатом. Површина 

предходно извршеног ископа мора бити очишћена од органских материјала и свих 

осталих отпадака и нечистоћа.  

Нега бетона 

Извођач је дужан да врши негу бетона. Нега бетона квашењем почиње одмах по 

завршетку везивања цемента у бетону и траје најмање 14 дана. Квашење се врши 

непосредним поливањем водом. 

Плаћање бетона 
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Плаћање ће се вршити  према јединичним ценама за м3 уграђеног бетона. У јединичну 
цену је укључен сав рад, материјал, механизација и сви трошкови за набавку и испоруку  
бетона на градилиште, затим уграђивање и неговање бетона, израда, монтажа и  
демонтажа свих скела и оплата, припрема и обрада свих површина за бетонирање  
укључујући евентуална испитивања бетона. 
 
2.5.  Армирачки радови 

Ова позиција обухвата набавку, сечење и постављање челичне арматуре за потрбу 
армирања потпорне конструкције.Арматура која се примењује за армирање 
конструкција од бетона може бити : од жица Ф<12 mm глатка или шипки Ф>12 mm од 
глатког челика (GA-240/360) или високовредних ребрастих челика (RA-400/500) , 
зависно од решења у пројекту.По врсти арматура може бити главна, подеона и 
конструктивна. Примењивати оне које су пројектом дате.У потпорној конструкцији 
потребно је арматуру поставити према плановима и спецификацији из пројекта, по 
врсти, пречнику и размаку. 
Арматура пре бетонирања не сме бити захваћена процесом корозије. У колико постоји 
слој корозије по обиму арматуре, потребно га је остранити челичним четкама.  
Спремање арматуре је неопходно обавити у Армирачком погону, машинским начином.  
 
Спремљену арматуру отпремати на градилиште погодним транспортним срествима. 
Наставке арматуре, кад је то неопходно, обавити према прописима. 
Целокупан рад око сечења и постављања арматуре обавити према Правилнику о 
техничким нормативима за армирани бетон. 
 
У случају да се пројектом предвиђа примена грађевинских заварених мрежа њих је 
потребно применити према плановима из пројекта, поштујући СРПС У.М1.091.Арматуру 
сећи и савијати, према спецификацији из пројекта, у Армирачком погону, који је 
опремљен срествима за машински рад. Арматуру повезивати у плоче, греде и кошеве, 
како је пројектом предвиђено. Транспорт арматуре од погона до градилишта обавити 
погодним транспортним срествима, како се арматура неби оштетила за време превоза. 
Утовар и истовар арматуре у камион обавити дизалицом, као и постављање арматуре 
на градилишту, на место уграђивања у конструкцију.  
   
Плаћање стварно уграђене арматуре у конструкцију плаћати на основу извршеног 

мерења према уговореној цени у динарима за 1 кгилограм уграђене арматуре. 

3. РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Почетак извођења предметних радова је одмах након обостраног потписивања Уговора 
и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 дана од дана 
обостраног потписивања Уговора). 

4. РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Завршетак извођења предметних радова је максимално 90 календарских дана од дана 
почетка извођења предметних радова.  
 

5. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Место извођења предметних радова је у непосредној близини круне бетонске бране ХЕ 
„Бајина Башта“, на удаљености око 100 м, Перућац, Република Србија. 
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ 

ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

(на основу члана 77. ЗЈН) 
 

Редни 
број 

Услови за учешће у поступку 
Јавне набавке  

Доказ о испуњености услова 

1. 
Да је Понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар 

Извод из регистра надлежног органа 
 

За Правна лица: 

  Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре  

  Извод из регистра надлежног Привредног 
суда (установе) 

 
За Предузетнике: 

  Извод из регистра Агенције за привредне 
ретистре  

  Извод из одговарајућег регистра  
 

2. 

Да Понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

Потврде надлежног суда: 
  

За Правна лица: 
 

- Извод из казнене евиденције: 
1. Законски заступник – Уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а 
2. Правно лице – Уверење надлежног суда 

 
За Предузетнике: 

 
- Извод из казнене евиденције - Уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а 
 

За Физичко лице:  
 

- Извод из казнене евиденције - Уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а 

 

3. 

 
Да Понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности, 

која је на снази у време 
објављивања Позива за 

подношење понуда 
 

 
Потврде надлежног суда или надлежног 

органа за регистрацију привредних 
субјеката 

За Правна лица: 

  Потврде Привредног и Прекршајног суда или 
Потврда Агенције за привредне регистре  

 
За Предузетнике: 

  Потврда Прекршајног суда или Потврда 
Агенције за привредне регистре  

За Физичко лице:  
● Потврда Прекршајног суда 
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4. 

Да је Понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 
територији 

Потврде надлежног пореског органа и 
организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа 
да се понуђач налази у поступку 

приватизације 
 

За Правна лица: 
 

  Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе (изворни 
локални јавни приходи)  

 
За Предузетнике: 

 

  Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе 
(изворни локални јавни приходи)  

 
За Физичко лице:  

 

 Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе 
(изворни локални јавни приходи) 

 

5. 

Да Понуђач располаже 
неопходним техничким 
капацитетом – да поседује или 
да може узети под закуп: 
  
1. Багер са гуменим гусеницама 

тежине до 7 тона - 1 комад; 
 

2. Ровокопач (комбинирка) - 1 
комад; 

 
3. Камион носивости 20t – 2 

комада;  
 
4. Вибро ваљак максималне 

тежине 700 кг. са челичном 
пеглом -1 комад; 

 
5. Вибро плоча – 1 комад. 

Уколико су машине (опрема) у власништву 
Понуђача доставити пописну листу и копије 
важећих саобраћајних дозвола (за оно што 
подлеже регистрацији од захтеваног).  
 
Ако се машине (опрема) изнајмљују 
доставити копије важећих саобраћајних 
дозвола (за оно што подлеже регистрацији од 
захтеваног) и доказ – Потврду да ће Понуђач, 
Уговором о закупу, користити наведену 
машину (опрему) у току извођења 
предметних радова у сваком тренутку, када 
се укаже потреба за њима. 
 
У случају достављања наведене Потврде, да 
ће се Уговором о закупу користити машине 
(опреме), изабрани Понуђач је дужан да пре 
склапања Уговора достави Наручиоцу 
закључен Уговор о закупу, у супротнм Уговор 
за извођење предметних радова неће бити 
закључен . 
 

6. 

Да Понуђач располаже 
неопходним финансијским 

капацитетом: 
  

Остварен пословни приход у 2013. 
години и 2014. години – најмање 

7.000.000,00 динара (укупно за обе 
године) 

Биланс успеха за 2013. и 2014. годину. 
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7. 

Да Понуђач располаже 
довољним кадровским 

капацитетом 
Да, у току извођења радова има на 

располагању Лиценцираног 
одговорног извођача грађевинских 

радова (инжењер) 

Уколико је инжењер у радном односу код 
Понуђача доставити важећу инжењерску 
Линценца одговорног извођача грађевинских 
радова (410 или 411 или 412 или 413 или 
415), Образац ''М-A'' – ''Потврда о поднетој 
пријави, промени, одјави на обавезно 
социјално осигурање'' и копију радне 
књижице.  
У случају када је захтевани радник у радном 
односу код другог послодавца доставити исте 
доказе (стим што Образац ''М-А'' и копија 
радне књижице мора бити издата од 
послодавца код кога су запослени) и поред 
тога Изјаву послодавца да ће тај радник бити 
ангажован код Понуђача у току извођења 
радова. У овом случају изабрани Понуђач је 
дужан да пре склапања Уговора достави 
Наручиоцу закључен Уговор са тим 
послодавцом из кога се јасно може видети да 
ће тај радник бити ангажован код Понуђача у 
току извођења предметних радова, у 
супротнм Уговор за извођење предметних 
радова неће бити закључен . 
 
Уколико захтвани инжењер није у радном 
односу доставити, уз Важећу инжењерску 
Линценцу, Уговор или други доказ између 
Понуђача и лиценцираног дипломираног 
инжењера из кога се може утврдити да ће 
Лиценциран дипломирани инжењер бити 
ангажован у току извођења предметних 
радова код Понуђача. 

8. 

Кадровски капацитет Понуђача 
за обављање предметних радова 
из ове Конкурсне документације:  
 
Да Понуђач располаже неопходним 
Кадровским капацитетом  - да у току 

извођења радова мора имати на 

располагању минимално: 
 
-1 (један) КВ армирач, 
-1 (један) КВ тесара, 
-1 (један) КВ бетонирцa, 
-2 (три) минимално ПК радника  
 
 

За раднике који су у радном односу код Понуђача 
доставити: 

- Образац ''М-A'' - Потврда о поднетој 
пријави, промени, одјави на обавезно социјално 
осигурање;  

- Копију радне књижице и 
- Диплому или Уверење (доказ да радници 

испуњавају захтеване квалификације). 
 

У случају када су захтевани радници у радном 
односу код другог послодавца доставити исте 
доказе (стим што Образац ''М-А'' и копија радне 
књижице мора бити издата од послодавца код 
кога су запослени) и поред тога Изјаву 
послодавца да ће тај/ти радници бити ангажован 
код Понуђача у току извођења радова. У овом 
случају изабрани Понуђач је дужан да пре 
склапања Уговора достави Наручиоцу закључен 
Уговор са тим послодавцем из кога се јасно може 
видети да ће ти радници бити ангажовани код 
Понуђача у току извођења предметних радова, у 
супротнм Уговор за извођење предметних радова 
неће бити закључен . 
 
У случају када захтевани радницу нису у радном 
односу доставити Диплому или Уверење (доказ 
да радници испуњавају захтеване квалификације) 
и Изјаву тих радника да ће исти бити ангажован 
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код Понуђача у току извођења радова. Изабрани 
Понуђач је дужан да пре склапања Уговора 
достави Наручиоцу закључен Уговор са тим 
радницима из кога се јасно може видети да ће 
исти бити ангажовани код Понуђача у току 
извођења предметних радова, у супротнм Уговор 
за извођење предметних радова неће бити 
закључен  
 
Напомена:  
Сваки КВ грађевински радник испуњава 
квалификацију захтеваних ПК радника, тј. 
Понуђач уместо документације за три захтевана 
ПК радника може приложити документацију за КВ 
раднике уз Потврду Понуђача  да ће ти КВ 
радници, у току извођења радова, обављати 
послове ПК радника.  

9. 
Доказ да је Понуђач упознат са 

предметним радовима на лицу 

места 

Потврда издата од стране Наручиоца, као 

доказ да је Понуђач упознат са предметним 

радовима на лицу места 

 

 

Понуђач мора испунити све услове (обавезне и додатне) из ове Табеле, односно 
доставити све одговарајуће доказе, у зависности од тога да ли Понуду подноси 
Правно лице, Предузетник или Физичко лице. У случају неиспуњење неког услова 
из наведене Табеле Понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

Понуђач није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од 
тачке 1 до тачке 4 наведене Табеле) који су јавно доступни на Интернет 
страницама надлежних органа, али у том случају треба да приликом достављања 
Понуде наведе који су то докази и на којим Интернет страницама надлежних 
органа су доступни, тј. Понуђач који је регистрован у АПР-у – Регистар Понуђача, 
и који у наведеном Регистру има статус ''активан'' није дужан да доставља доказе 
о испуњености обавезних услова из наведене Табеле (од тачке 1 до тачке 4 
наведене Табеле). 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача, 
чија је понуда, на основу Извештаја Комисије за Јавну набавку, оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако Понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Докази из ове Табеле, за тачке 2., 3. и 4. не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

Понуђач се мора, због специфичности посла, простора и начина извођења 
радова, упознати са условима на лицу места. Наручилац ће сваком 
заинтересованом који дође на лице места и упозна се са локациом на којој ће се 
изводити предметни послови издати потврду о доласку.  
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Доказ који Понуђач мора приложити уз Понуду, да би понуда била прихватљива, 
је Потврда издата од стране Наручиоца, као доказ да је Понуђач упознат са 
предметним радовима на лицу места, у супротном Понуда ће бити оцењена као 
неприхватљива. 

Додатне услове, односно услове наведене у тачкама 5, 6, 7, 8 и 9, Понуђач 
доказује достављањем захтеваних доказа у тачкама 5, 6, 7, 8 и 9, у супротном 
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 
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V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на 
српском језику. 

2. ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА 

1. Подношењем Понуде, потребно је да Понуђачи комплетно попуне, потпишу и 
овере следеће Обрасце:  

 Образац број 1. – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ,  

 Образац број 2. – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у 
случају да Понуђач извршење набавке делимично поверава Подизвођачу. 
Образац број 2. не треба попуњавати ако Понуђач наступа самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 3. – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ, у случају да Понуђач наступа са 
Подизвођачем. Ако Понуђач наступа са више подизвођача Oбразац 1. треба 
фотокопирати у потребном броју примерака попунити и приложити уз понуду. 
Образац број 3. не треба попуњавати ако Понуђач наступа Самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 4. – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у случају 
подношења Заједничке понуде. Ако Понуђач подноси Заједничку понуду са више 
удружених Понуђача Образац број 4. треба фотокопирати у потребном броју 
примерака, попунити и приложити уз Понуду. Образац број 4. не треба 
попуњавати ако понуђач наступа Самостално или са Подизвођачем. 

 Образац број 5. – ПОНУДА 

 Образац број 6. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА ПРЕДМЕТНИХ 
РАДОВА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 Образац број 7.– МОДЕЛ УГОВОРА – Попуњавањем празних места у Моделу, 
чиме потврђује да прихвата елементе Модела уговора, односно да је упознат са 
елементима Модела. Модел уговора мора бити потписан и оверен на крају, у 
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   

 Образац број 8. – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 Образац број 9. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ. У случају 
подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, Образац број 9 
копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач, односно 
Подизвођач потпише по један примерак Изјаве. 

 Образац број 10 - ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНИСТ 
ПОНУДЕ (Уз наведени образац обавезно доставити Банкарску гаранцију, у 
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива). 

 Образац број 11 – ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА. 

 Образац број 12 - ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД. 

 Образац број 13 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ИЗ 
ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ. У случају подношења понуде са 
подизвођечем или заједничке понуде, Образац број 13 копирати у потребном броју 
примерака, тако да сваки Понуђач из групе Понуђача, односно Подизвођач потпише по 
један примерак Изјаве. 
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 Образац број 14 – ИЗЈАВА о поштовању обавеза 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. У случају 
подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, Образац број 14. 
копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач из групе Понуђача, 
односно Подизвођач потпише по један примерак Изјаве. 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА није дозвољена. Уколико Понуђач достави понуду са 
варијантама његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

4. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде,  односно пре истека рока за подношење понуда, 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако Наручилац прими измењену понуду или обавештење о 
повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда. Ниједна понуда се не 
може изменити након истека рока за подношење понуда. 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂЕЧЕМ 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење Јавне набавке делимично 
поверити Подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. Ако Понуђач у понуди 
наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу, дужан је да 
наведе назив Подизвођача, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде 
закључен, тај Подизвођач ће бити наведен у Уговору. Понуђач је дужан да 
Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о 
испуњености обавезних и додатних услова, за све услове наведене у Табели IV ове 
Конкурсне документације – ''УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (на основу члана 77. 
ЗЈН)'', као и за себе. У случају подношења понуде са Подизвођачем, ако се доспела 
потраживања преносе директно Подизвођачу, Наручилац ће, у договору са 
носиоцем Уговора, за део извршених радова плаћања вршити дирекно 
Подизвођачу. 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће понуду поднети група Понуђача, 
односно да ли ће бити поднета Заједничка понуда. У случају пондошења Заједничке 
понуде Понуђач је дужан да за сваког Понуђача из групе Понуђача достави доказе о 
испуњености обавезних услова, као и за себе, за услове наведене у Табели IV ове 
Конкурсне документације – ''УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (на основу члана 77. 
ЗЈН)''– од тачке 1. до тачке 4., а додатне услове, тј. услове наведене у тачкама 5, 6, 
7, 8 и 9, испуњавају заједно. Понуђач је дужан да, у случају подношења Заједничке 
понуде, уз понуду достави Споразум којим се Понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење Јавне набавке Велике 
вредности, а који обавезно садржи податке о: 

1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати Уговор; 

3) Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења; 
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4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) Обавезама сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење Уговора. 

Понуђач који је Самостално поднео Понуде не може истовремено да учествује 
у Заједничкој понуди или као Подизвођач, нити да учествује у више 
Заједничких понуда.  

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Облик понуде: Понуђач мора да достави понуду на обрасцима број 5. који су 
саставни део Конкурсне документације. 

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у празна поља и то: 
 Назив понуђача, број деловодног протокола понуђача, датум и место 
 Начин подношења понуде 
 Рок важења понуде 
 Укупна вредност понуде 
 Гарантни период 

       Начин подношења понуде: У обрасцу понуде треба заокружити један од начина 
на који се подноси понуда: самостално, са подизвођачем или заједничка понуда. У 
случају подношења понуде са подизвођачима или заједничке понуде потребно је на 
предвиђено место уписати називе свих подизвођача или свих понуђача из групе 
понуђача.  

       Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У 
случају да Понуђач понуди краћи рок понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Укупна вредност понуде обухвата комплетно завршене предметне радове у 
складу са Предмером – Образац број 6., који је саставни део ове Конкурсне 
документације.  

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

Начин, валута и услови плаћања - Наручилац ће сва плаћања вршити у 
динарима, вирманском уплатом.  

Плаћање изведених радова вршиће се по рачунима издатим по претходно 
овереним привременим месечним ситуацијама од стране одговорних лица 
Наручилаца, за радове извршене у претходном месецу, у року од максимално 45 
календарских дана од дана пријема рачуна на писарници Наручиоца, које ће 
оверити одговорна лица Наручиоца. 

Почетак извођења предметних радова је одмах након обостраног потписивања 
Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 
дана од дана обостраног потписивања Уговора). 

Завршетак извођења предметних радова је максимално 90 (деведесет) 
календарских дана од дана почетка извођења предметних радова. 

Место извођења предметних радова је у непосредној близини круне бетонске 
бране на удаљености од 100 метара,у Перућцу, Репубилика Србија.  
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8. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

1) Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

Понуђач је дужан да уз понуду достави безусловну и на први позив плативу 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, издату од стране банке прихватљиве за 
Наручиоца, на износ од најмање 5% од вредности понуде, за случај одустајања од 
закључења уговора, која важи најмање до дана истека важења понуде.   

2) Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Изабрани Понуђач је дужан да, у року од максимално 10 дана од дана закључења 
Уговора, достави Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску 
гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла, издату од стране 
банке прихватљиве за Наручиоца, на износ од најмање 7% од вредности Уговора, 
која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

3) Банкарска гаранција за ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Изабрани Понуђач је дужан да, у року максимално од 10 дана пре дана завршетка 
Уговора, доставити Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску 
гаранцију као средство обезбеђења за ГАРАНТНИ ПЕРИОД, издату од стране 
банке прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 5% од вредности Уговора, 
која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за ГАРАНТНИ ПЕРИОД; 

9. ВАЛУТА 

Јединичне цене и укупна вредност се изражавају искључиво у динарима, без пореза 
на додатну вредност (ПДВ-а) и фиксне су, тј. не могу се мењати. 

 

10. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 30 дана од дана објављивања Позива за 
подношење понуда и Конкурсне документације на Порталу Јавних набавки 
Републике Србије, до 08:00 часова задњег дана рока. Уколико рок истиче на дан 
који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни 
радни дан до 08:00 часова. 

11. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

Понуде се достављају на адресу:ЈП ЕПС Београд,Огранак  "Дринско – Лимске ХЕ" 
Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр 1., у затвореној 
коверти, са назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку број ЈН ВВ ББ - 
21/2015 „Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“  а на полеђини 
назив Понуђача, адресу, број телефона и контакт особу Понуђача. 

Понуда се може доставити путем препоручене поште или предати лично на 
писарницу Наручиоца, на адреси ЈП ЕПС Огранак ''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. 
Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1. 

12. БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПОНУДА  

Понуда која стигне на адресу Наручиоца у напред наведеном року сматраће се 
благовременом, у супротном понуда ће бити неблаговремена и Комисија за 
предметну Јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, 
такву понуду вратити Понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
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13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА  

Уколико понуда садржи поверљиве податке Понуђач је дужан да их посебно 
назначи, у супротном сматраће се да таквих података нема у понуди. Подаци које 
Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене 
предметне Јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која су 
укључена у поступак предметне Јавне набавке Велике вредности. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

14.  ОСТАЛИ ПРОПИСИ 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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. 

15. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА 

Обaвeштавају се Понуђачи дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст 
зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч. 

16. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА - подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права којим се 
оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне 
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања. 

У случају подношења Захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 
садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне документације долази до 
застоја рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави предметног 
поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 
пријема Одлуке. 

На достављање захтева за Заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања Одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС број 124/2012). 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

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 захтева из члана 149. 
став 3. члана Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), а 
подносилац Захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије број: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса, корисник: 
Буџет Републике Србије, уплати таксу одређену Законом о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС број 124/2012). 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се 
један од следећих доказа: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и 
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (износ од 80.000,00 динара); 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује Обавештење о поднетом захтеву на 
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Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема Захтева за 
заштиту права. 

17. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца ДОДАТНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће 
заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева, послати 
одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки. Питања се могу упутити на Адресу: ЈП ЕПС Огранак "Дринско – 
Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 
1., или електронским путем на e-mail адресе:  zivko.nikolic@dlhe.rs, 
zarko.nikolicic@dlhe.rs, natasa.popovic@dlhe.rs, до краја радног времена Наручиоца, 
односно сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Питања и сва друга 
појашњења која стигну е-маилом после 15:00 часова евидентираће се као да су 
дошли наредног дана, тј. завешће се код Наручиоца првог наредног радног дана. 

Напомињемо да се комуникација у поступку Јавне набавке одвија, 
искључиво, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом, а све у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник 
РС број 124/2012). 

На питања која нису постављена у писаном облику Наручилац није у обавези 
да одговори. 

 

 

 

mailto:zivko.nikolic@dlhe.rs
mailto:zarko.nikolicic@dlhe.rs
mailto:natasa.popovic@dlhe.rs
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VI – ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана за предају понуда у 09:00 
часова у пословним просторијама Наручиоца на адреси:  

ЈП ЕПС Огранак "Дринско–Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта; ХЕ "БАЈИНА БАШТА" 

Трг Душана Јерковића бр.1; 31250 Бајина Башта - Сала на 3. Спрату. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
комисији Наручиоца поднети овлашћење како би могли активно учествовати у 
поступку отварања понуда, тако што могу давати евентуалне примедбе на поступак 
отварања понуда, потписати и преузети Записник о отварању понуда. 
Комисија за ЈН ВВ ББ - 21/2015 ће отварати понуде по редоследу приспећа  и том 
приликом ће:  
 

1. Констатовати благовременост за сваку понуду појединачно. 
2. Констатовати да ли су сви обрасци комплетно попуњени, потписани и оверени 

печатом.  
3. Констатовати да ли су достављени докази за обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку Јавне набавке.  
4. Јавно прочитати и евидентирати податке из сваке понуде, и то: 

 Назив понуђача и број деловодног протокола под којим је заведена код 
Наручиоца 

 Начин подношења понуде 
 Рок важења понуде 
 Укупну вредност понуде 
 Начин и услови плаћања 
 Рок завршетка радова 
 Гарантни период 

 
Остале елементе понуде, као и горе наведена документа, комисија за јавну набавку 
ће детаљно анализирати у току поступка стручне оцене понуда. Овлашћеним 
представницима Понуђача ће након јавног отварања понуда бити омогућено да дају 
примедбе на поступак отварања понуда.  

Након завршеног поступка отварања благовремених понуда сачиниће се Записник. 
Сви присутни овлашћени представници понуђача ће добити по један примерак 
Записника а Понуђачима који нису имали представнике Записник ће бити 
достављен поштом у року од 3 дана. 

 
2. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у предметној Јавној набавци 

је најнижа понуђена цена уз испуњење обавезних и додатних услова из ове 
Конкурсне документације.   

Резервни критеријум: У случају да постоје две или више Понуда са истом ценом, 
Наручилац ће извршити доделу Уговора, односно предност дати Понуђачу који 
понуди дужи гарантни период. 

3. РАЧУНСКЕ ГРЕШКЕ 

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна су јединичне 
цене.  

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
4. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
стручној оцени понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно 
његовог Подизвођача. 

Захтев за допунско објашњење Наручилац упућује понуђачу у писаној форми и у 
истом одређује примерен рок за одговор. 

5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, 
односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у случају већег броја понуда и 
обимности достављених понуда. 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим Понуђачима у року од три 
дана од дана њеног доношења. 

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора Наручилац ће донети Одлуку о 
обустави поступка предметне Јавне набавке и исту доставити свим Понуђачима у 
року од три дана од дана њеног доношења.   

 
6. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем чија је понуда изабрана 
као најповољнија, у року од осам дана од истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012). 
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VII – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у Обрасцима број 
1., 2., 3., 4., 5. и 6.  

Ако Понуђач подноси понуду Самостално, потребно је попунити само Обрасце број 
1., 5. и 6., ако наступа са Подизвођачем Обрасце број 1., 2., 3., 5. и 6., а у случају 
подношења Заједничке понуде потребно је попунити Обрасце број 1., 4., 5. и 6. 

У Обрасцу понуде треба заокружити један од начина на који се подноси понуда: 
Самостално, са Подизвођачем или Заједничка понуда. У случају подношења понуде 
са Подизвођачима или Заједничке понуде потребно је на предвиђено место уписати 
називе свих Подизвођача или свих Понуђача из групе Понуђача а потребне обрасце 
копирати у довољан број примерака. 
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Образац број 1 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

 

 

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац број 2 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У предметној Јавној набавци број ЈН ВВ ББ - 21/2015   „Санација ограде поред пута за 
круну бране ХЕ ББ“  ,  изјављујемо да извршење набавке делимично поверавамо 
Подизвођачу ________________________ и то ____ % од укупне вредности предметне 
Јавне набавке. 
 

Део предмета Јавне набавке који ћемо извршити преко Подизвођача је 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
 
 

Место и датум: 

 

 

МП 

Понуђач: 
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Образац број 3 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

1. Назив Подизвођача:  ...................................................................................    

2. Адреса Подизвођача:  .................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

  

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: У случају подношења понуде са више Подизвођача, Образац број 3. 
фотокопирати у довољан број примерака, тако да сваки Подизвођач може да 
попуни посебно дати Образац. 
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Образац број 4 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

НАПОМЕНА: У случају подношења Заједничке понуде са више Понуђача, Образац 
број 4. фотокопирати у довољан број примерака, тако да сваки Понуђач из групе 
Понуђача може да попуни посебно дати Образац. 
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Образац број 5 
 

Назив Понуђача: ______________________    

Број Понуде: _______                                      

Датум: __________  године 

Место: ________________ 

 
У Отвореном поступку за Јавну набавку број ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација ограде 
поред пута за круну бране ХЕ ББ“, Наручиоца  ЈП ЕПС Огранак ''Дринско – Лимске 
ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта, подносимо следећу: 
 
 

П О Н У Д У 
 
У складу са условима утврђеним Конкурсном документацијом број ЈН ВВ ББ - 21/2015, 
нудимо вам извођење предметних радова под следећим условима:  
 

1. ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

a)  Самостално 
 

 

б) Са Подизвођачем/има и то: 

 
 

 1. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 2. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 3. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

в) Заједничка понуда групе понуђача и то: 
 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 

 



ЈП ЕПС -  Београд, Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" 
Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ - 21/2015 Страна 32 oд 53 

 

Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана).  

Укупна вредност понуде износи: _____________ динара без ПДВ-а. 

У укупну вредност су урачунати сви трошкови за реализацију предметне Јавне 
набавке, осим трошкова ПДВ-а. 

Начин, валута и услови плаћања - Наручилац ће сва плаћања вршити у динарима, 
вирманском уплатом.  

Плаћање изведених радова вршиће се по рачунима издатим по претходно овереним 
привременим месечним ситуацијама од стране одговорних лица Наручилаца, за радове 
извршене у претходном месецу, у року од максимално 45 календарских дана од дана 
пријема рачуна на писарници Наручиоца, које ће оверити одговорна лица Наручиоца. 

Понуђач је обвезник плаћања ПДВ-а:   1.  ДА        2. НЕ                                                           
(Понуђач заокружује одговор под 1. или под 2.)  

Почетак извођења предметних радова: одмах након обостраног потписивања 
Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 дана 
од дана обостраног потписивања Уговора). 

Завршетак извођења предметних радова: максимално 90 (деведесет) 
календарских дана од дана почетка извођења предметних радова. 

Место извођења предметних радова је ЈП ЕПС Огранак ''Дринско-Лимске ХЕ'', ХЕ 
''Бајина Башта'' ,на удаљености од 100 м од круне бетонске бране у Перућцу, 
Репубилика Србија.   

Гарантни период за изведене радове: _____________ од дана примопредаје радова. 
 
Изјављујемо да смо се, због специфичности посла, простора и начина извођења 
радова, упознали са условима на лицу места и да ћемо исте изводити у складу са 
захтевима из Конкурсне документације.  

Прилог: Потврда издата од стране Наручиоца о прегледу места извођења 
предметних радова од  _______ 2015. године. 

Квалитативни и квантитативни пријем предметних радова ће се извршити 
записнички, приликом завршетка сваке појединачне фазе из предмера и предрачуна  
радова (Образац 6).   

 
 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац  број 6 

VIII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА 
 

Понуђач приликом попуњавања Обрасца структуре цене, односно приликом 
попуњавања Предмера радова, мора попунити комплетан Предмер, односно уписати: 

 јединичне цене без ПДВ-а,  

 вредност за сваку позицију без ПДВ-а 

 укупну вредност понуде без ПДВ-а, 

 укупан износ ПДВ-а и  

 укупну вредност понуде са ПДВ-ом,  
у супротном Понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
Јединичне цене, као и укупна вредност, се исказују искључиво у динарима. 
 
 
 
 

 ХЕ"БАЈИНА БАШТА" 

Објекат:Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ"Бајина Башта" 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

бр Опис позиције ј.м Количина   
Јед. 
цена   

Вредност 
радова 

II Припремни радови 
 

 
 

   1 Геодетско обележавање, снимање 
и одржавање потребних тачака 
током извођења радова. м² 1,292.00 x   =   

2 Сечење дрвећа пречника 15-40цм, 
са вађењем пањева и одвозом на 
депонију СТД=2,5 км. 

ко
м 20.00 x   =   

3 Рушење постојећег потпорног 
бетонског зида и темеља лампиона 
са одвозом на депонију удаљену 
2,5 км. м³ 25.00 x   =   

 НАПОМЕНА: Демонтажа и монтажа 
лампиона,полагање каблова и сви 
други електро радови су обавеза 
Наручиоца радова. 

                 Укупно припремни радови (дин):   
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II Упорни зидови 

1 Машински ископ рова за темеље 

упорног зида УЗ 1 и УЗ 3 у 

материјалу ИИИ/ИВ категорије. 

Ископ извести према пројекту и 

датим котама. Ископану земљу 

утоварити на камион и одвести на 

депонију удаљену 18 км.Ископ се 

врши у кампадама.НАПОМЕНА: 

Због постојања подземних 

високонапонских каблова (35 КВ и 

10 КВ) на ст:0+260,00 м (Тривунов 

блок) ископ почети након 

геодетског обележавања 

високонапонских каблова и уз 

присуство Надзора. м³ 210.00 x   =   

2 Набавка,транспорт и уградња 
дробљеног каменог агрегата 0/31 
мм у слоју дебљине 10 цм испод 
темеља потпорног зида. Туцаник 
насути , набити и фино 
испланирати са толеранцијом по 
висини +/- 1 цм. Набавка 
дробљеног агрегата је обавеyа 
Наручиоца радова. 

       УЗ 1 висине Х=1.0 м и дужине Л=78 

м м³ 15.00 x   =   

 УЗ 3 висине Х=2.0 м и дужине Л= 

30 м м³ 6.00 x   =   

3 Набавка префабрикованих 
армирано-бетонских зидова МБ 30. 
Димензије бетонских зидова су 
дате у графичкој 
документацији.Бетон уградити и 
неговати по прописима.Арматура 
за зидове,монтажа и  транспорт 
зидова је обухваћено посебно. 

       УЗ 1 висине Х=1.0 м и дужине Л= 

78 м м³ 30.03 x   =   

 УЗ 3 висине Х=2.0 м и дужине Л= 
30 м м³ 27.60 x   =   

4 Набавка и постављање ребрасте 
арматуре РА 400/500, пресека до Ø 
12 мм. Арматуру очистити, исећи, 
савити и уградити према пројекту и 
статичким детаљима.  

       УЗ 1 висине Х=1.0 м и дужине Л= 
78 м кг. 2,941.00 x   =   
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 УЗ 3 висине Х=2.0 м и дужине Л= 
30 м кг. 1,901.40 x   =   

5 Набавка,транспорт и уградња 
материјала потребног за израду 
каскадне бетонске греде МБ 30 по 
потпорним зидовима УЗ 1 и УЗ 3 
ширине 25 цм и променљиве 
висине,у свему према пројектној 
документацији и техничким 
условима за бетонске радове. 

м³ 11.50 x   =   

6 Набавка,сечење,савијање и 
монтажа арматурних кошева у 
каскадну бетонску греду . Уградити 
4РØ10 и узенгије ГØ6/25 цм (20x30 
цм). 

       УЗ 1 висине Х=1.0 м и дужине Л= 
78 м кг. 305.00 x   =   

 УЗ 3 висине Х=2.0 м и дужине Л= 
30 м кг. 115.00 x   =   

7 Транспорт (СТД=1 км) и уградња 
тампонског материјала за израду 
насипа на стопу упорног зида УЗ-1 
и УЗ-3.Материјал  планирати у 
слојевима маx 40 цм,квасити водом 
и набијати до потребне збијености, 
Мс=60 Мпа. Набавка материјала је 
обавеза Наручиоца радова. 

м³ 200.00 x   =   

8 Монтажа префабрикованих 
армирано-бетонских зидова. 

       УЗ 1 висине Х=1.0 м и дужине Л= 
78 м м³ 30.03 x   =   

 УЗ 3 висине Х=2.0 м и дужине Л= 
30 м м³ 27.60 x   =   

9 Превоз аутоприколицом 39 
кампада упорног зида УЗ 1 (тежина 
једне кампаде је 1925 кг.) и 15 
кампада зида УЗ 3 (тежина једне 
кампаде је 4600 кг.). 

час 15.00 x   =   

  

                 Укупно упорни зидови (дин):   

III Бетонско сокле од ст:0+052.03 до 0+121.16 м  
  1 Машински ископ рова димензија 

40x50 цм у материјалу ИИИ/ИВ 
категорије за темељ ограде. Ископ 
извести према пројекту и датим 
котама. Ископану земљу утоварити 
на камион и одвести на депонију 
удаљену 2,5 км. м³ 18.00 x   =   
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2 Машински ископ хумуса (д=25 цм) 

од ст:0+052.03 до 0+121.16 м на 

делу измедју бетонског сокла и 

постојећег пута. Ископани хумус 

утоварити у камион и 

транспортовати на привремену 

депонију удаљену до 2,5 км. м³ 35.00 x   =   

3 Транспорт и уградња  тампонског 

материјала (д=25 цм) на делу 

тротоара од ст: 0+052.03 до 

0+121.16 м. Након скидања 

хумуса,тампонски материјал 

планирати,квасити и сабијати 

ваљком тежине до 2 т.Набавка 

тампонског материјала је обавеза 

наручиоца радова. м³ 40.00 x   =   

4 Набавка,транспорт и уградња 

дробљеног каменог агрегата 0/31 

мм (д=10цм). Камени агрегат 

разастирати,квасити и набијати 

претходно насуте тампонске 

подлоге. м³ 15.0 x   =   

5 Набавка,транспорт и уградња 

бетона МБ 25 за темељ ограде 

према прилогу у графичкој 

документацији. Темељ ограде је 

ширине 40 цм и висине  50 цм. У 

темељ уградити пластични цев 

Ø100 мм за накнадно убацивање 

стубова ограде. м³ 18.0 x   =   

6 Набавка,транспорт и уградња 

бетона МБ 30 за каскадну соклену 

греду изнад темеља,у двостраној 

оплати. Ширина греде је 25 цм а 

висина је променљива,у свему 

према прилогу из графичке 

документације. м³ 11.0 x   =   

7 Набавка,транспорт,сечење,савијањ

е и монтажа арматуре РА Ø10, ГА 

Ø6 (20x25 цм) и МА Q188 према 

спецификацији за сокле и темеље 

ограде. кг. 322.00 x   =   
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8 Набавка,транспорт и уградња ПВЦ 

цеви Ø100 мм у темеље и соклену 

греду,каскадну греду и темеље 

самце као нише за постављање 

стубова ограде. Цеви су дужине 

цца 70 цм. Нише су на растојању 

од 2,50 м. 

ко

м 120.00 x   =   

9 Набавка,транспорт и уградња 

цементног малтера у претходно 

формиране нише у сокленој 

греди,каскадној греди и темељима 

самцима. м³ 0.5 x   =   

  

                 Укупно бетонско сокле (дин):   

IV Темељи самци   

 

 

  1 Ручни ископ рова димензија 

50x50x50 цм (24 ком) у материјалу 

ИИИ/ИВ категорије за темеље 

самце за панелну ограду. Ископ 

извести према пројекту и датим 

котама. Ископану земљу утоварити 

на камион и одвести на депонију 

удаљену 2,5 км. м³ 3.00 x   =   

2 Набавка,транспорт и уградња 

бетона МБ 25 за темеље самце 

димензија 50x50x50 цм (24 ком), 

према прилогу у графичкој 

документацији. У темељ самац 

уградити пластични цев Ø100 мм за 

накнадно убацивање стубова 

панелне ограде.Арматура се 

обрачунава посебно. м³ 3.0 x   =   

3 Набавка,транспорт,сечење,савијањ

е арматурне мреже МА Q188 према 

спецификацији за темеље самце. кг. 48.00 x   =   

  

                 Укупно темељи самци (дин):   

V Бетонско сокле код  Старе управе  
  1 Сечење дрвећа пречника од 15-40 

цм, са вађењем пањева и одвозом 
на депонију, СТД=18 км. ком 3.00 x   =   

2 Крчење ниске вегетације и шибља 
са одвозом на привремену депонију 
коју одреди Наручиоц 
радова,СТД=1 км. м² 100.00 x   =   
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3 Демонтажа постојећег жичаног 

плетива висине 110 цм, улазне 

капије и дрвених стубова од 

ограде.Жичано плетиво одложити у 

магацин Наручиоца радова. м² 110.00 x   =   

4 Измештање бандере за ПТТ 
саобраћај на локацију коју одреди 
Наручиоц радова. ком 1.00 x   =   

5 Машински ископ рова димензија 
40x50 цм у материјалу ИИИ/ИВ 
категорије за темељ ограде. Ископ 
извести према пројекту и датим 
котама. Ископану земљу утоварити 
на камион и одвести на депонију 
удаљену 18 км. м³ 18.00 x   =   

6 Набавка,транспорт и уградња  
тампонског материјала у дебљини 
цца 55 цм на делу тротоара измедју 
новог бетонског соклета и 
постојећег ивичњака. Након 
скидања хумуса,тампонски 
материјал планирати,квасити и 
сабијати ваљком тежине до 2 т. 

м³ 80.00 x   =   

7 Набавка,транспорт и уградња 
дробљеног каменог агрегата 0/31 
мм (д=15цм). Камени агрегат 
разастирати,квасити и набијати 
преко претходно насуте тампонске 
подлоге. м³ 24.0 x   =   

8 Набавка,транспорт и уградња 
бетона МБ 25 за темељ ограде 
према прилогу у графичкој 
документацији. Темељ ограде је 
ширине 40 цм и висине  50 цм. 

м³ 17.0 x   =   

9 Набавка,транспорт и уградња 
бетона МБ 25 у двостраној оплати 
за израду бетонског соклета. 
Ширина сокла је 25 цм а висина је 
цца 70 цм,у свему према прилогу из 
графичке документације.  

м³ 17.0 x   =   

10 Набавка,транспорт,сечење,савијањ
е и монтажа арматуре РА Ø10, ГА 
Ø6 (20x25 цм) и МА Q188 према 
спецификацији за сокле и темеље 
ограде. 

кг. 367.00 x   =   
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11 Набавка,транспорт и уградња ПВЦ 
цеви Ø100 мм у бетонско сокле, као 
нише за постављање стубова 
ограде. ПВЦ цеви су дужине 40 цм. 
Нише су на растојању од 2 м. 

ком 40.00 x   =   

12 Набавка,транспорт и уградња 
цементног малтера у претходно 
формиране нише у сокленој 
греди,каскадној греди и темељима 
самцима. 

м³ 0.2 x   =   

13 Набавка,транспорт и уградња 
материјала потребног за израду 
асфалтног застора на тротоару дуж 
постојеће саобраћајнице Стара 
Управа-Портирница РХЕ од асфалт 
бетона АБ 11 од бит 60 у слоју 
дебљине д=4 цм, од кречњачког 
агрегата,у свему према СРПС-
у,односно опште техничким 
условима. м² 200.0 x   =   

14 Набавка,транспорт и уградња 
металних цеви квадратног пресека 
50x50x2 мм и висине 1500 мм 
потребних за израду стубова-
носачи жичаног плетива. Квадратне 
цеви уградити у претходно 
припремљене нисе дубине 40 цм и 
залити малтером. Чиста висина 
стуба изнад бетонског сокла је 110 
цм. У цену урачунати АКЗ. кг. 176.00 x   =   

15 Монтажа жичаног плетива на 
претходно уграђене челичне 
стубове квадратног пресека. 
Плетиво је обавеза Наручиоца 
радова. м² 88.0 x   =   

           Укупно бетонско сокле код Старе управе (дин):   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      

 

 

      I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 
  

II УПОРНИ ЗИДОВИ 

 
  

III БЕТОНСКО СОКЛЕ 

 
  

IV ТЕМЕЉИ САМЦИ 

 
  

V БЕТОНСКО СОКЛЕ КОД СТАРЕ УПРАВЕ 

 
  

               

 УКУПНО  РАДОВИ без ПДВ (ДИН):   

 ПДВ (ДИН):   

 УКУПНО  РАДОВИ са ПДВ-ом (ДИН):   

  

       
 
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 

 

                                

М.П 

            Понуђач: 
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Образац  број 7 
 

IX – МОДЕЛ УГОВОРА 

 

за извођење радова –  
„Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“ 

 
 

 
1. Наручилац: Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд,  

Царице Милице број 2, Огранак '' Дринско - Лимске 
хидроелектране'' Бајина Башта,  
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, 
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, 
дипл.економиста, по Пономоћју број 12.01.47951/1-15 од 
24.09.2015. године, у даљем тексту Наручилац  
Матични број: 20053658 
ПИБ: 103920327 
Текући рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД 

и 
 
2. Извођач радова:   ________________________________________________,     
                               које заступа _____________________________________,  
                               у даљем тексту Извођач радова.   
               Матични број: _____________ 
                               ПИБ: _______________ 
                               Текући рачун број: __________________________,  
        

који наступа са Подизвођачем:  
   1.________________________  
 

који је поднео Заједничку понуду са следећим Понуђачима:  
   1.________________________  
   2. _______________________ 
   3. _______________________ 
 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Модела уговора је „Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ 
ББ“, у складу са Предмером и предрачуном радова, у коме је наведен детаљан опис 
предметних радова, из Конкурсне документације број ЈН ВВ ББ - 21/2015 (Образац број 
6.), који ће бити саставни део Уговора.  
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Члан 2. 
 

Уговор се додељује Понуђачу _____________________, који је поднео понуду са 
Подизвођачем ______________________, Заједничку понуду са Понуђачима 
________________________ и ___________________________, на основу спроведеног 
Отвореног поступка за Јавну набавку велике вредности број ЈН ВВ ББ - 21/2015, по 
Одлуци о покретању поступка број 21/1, према Записнику Комисије Наручиоца о 
отварању понуда број _______ од _____.2015. године, Извештаја Комисије о стручној 
оцени понуда број ________ од _____.2015. године и Одлуци о додели уговора број 
21/____ од _______.2015. године. 
 
Извођач радова се обавезује да радове по Уговору изврши у свему према Конкурсној 
документацији за ЈН ВВ ББ - 21/2015, прихваћеној Понуди број ______ од ______.2015. 
године, која ће бити саставни део Уговора и Предмеру и предрачуну радова (Образац 
број 6.) који ће, такође, бити саставни део Уговора. 
 
НАПОМЕНА: Члан 2 попуњава Наручилац.  
 
 
 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 3. 

 
Наручилац се обавезује да Извођачу радова, на име изведених радова, ближе описаних 
у члану 1. Модела уговора, исплати укупан износ од   _____________________   динара  
(словима:  ________________________________________________________________  
________________________________________________________ динара) без ПДВ-а. 
 

У износу из става 1. овог члана су урачунати сви трошкови за реализацију предметне 
Јавне набавке.  
 

У износу из става 1. овог члана није урачунат  ПДВ. 
 

Уговорени износ је фиксни и не може се мењати.   
 
 
ВАЛУТА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да износ из члана 3. Модела уговора плати Извођачу радова 
динарски, вирманском уплатом.  

Плаћање изведених радова вршиће се по рачунима издатим по претходно овереним 
привременим месечним ситуацијама од стране одговорних лица Наручилаца, за радове 
извршене у претходном месецу, у року од максимално 45 календарских дана од дана 
пријема рачуна на писарници Наручиоца, које ће оверити одговорна лица Наручиоца. 

Извођач радова се обавезује да се, приликом испостављања рачуна - месечних 
ситуација, обавезно позове на број и предмет јавне набавке и број Уговора 
(заводни број Наручиоца). 
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ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 5. 
 

Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Моделу уговору започне 
одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од 
стране Наручиоца – максимално 20 (двадесет) календарских дана од дана обостраног 
потписивања Уговора.  
 
Комплетан обим предметног посла Извођач радова се обавезује да заврши у року од 
максималн 90 (деведесет)  календарских дана од дана почетка извођења предметних 
радова. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
Члан 6. 

  
Извођач радова се обавезује:  
 

 да радове изврши квалитетно уз поштовање техничких норматива за ову врсту 
радова;  

 да предвиђеном року, максимално у року од 10 дана од дана закључења Уговора, 
достави Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску гаранцију као 
средство обезбеђења за добро извршење посла, издату од стране банке 
прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 7% од вредности Уговора, која 
важи најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла; 

 да предвиђеном року, максимално у року од 10 дана пре дана завршетка Уговора, 
доставити Наручиоцу безусловну и плативу на први позив Банкарску гаранцију као 
средство обезбеђења за ГАРАНТНИ ПЕРИОД, издату од стране банке 
прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 5% од вредности Уговора, која 
важи најмање 5 дана дуже од истека рока за ГАРАНТНИ ПЕРИОД; 

 да се придржава упутстава која добије од одговорног лица Наручиоца; 
 да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна и упозори на 

неопходност поштовања мера безбедности и здравља на раду које предузима 
Послодавац како би се максимално избегла могућност настанка нежељених 
последица на радном месту;  

 да своје раднике, пре упућивања на обављање предметних радова, осигура и 
обезбеди им опрему и лична средства за заштиту на раду са обавезним 
истицањем јасно видљивог амблема фирме Извођача радова;  

 да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у ЈП ЕПС 
Огранак ''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта (у прилогу Уговора ће бити 
Уговор број IF-00-085 који Извођач радова треба да потпише);  

 да се приликом извођења предметних радова придржава Закона о безбедности и 
здрављу на раду и са Наручиоцем потпише Споразум о уређивању материје 
безбедности и здравља на раду;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју причини радник Извођача радова према 
Наручиоцу или трећем лицу, намерно или крајњом непажњом;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју радник претрпи приликом извођења 
предметних радова; 

 да испуни све обавезе, према Наручиоцу, из овог Модела уговора и Конкурсне 
документације број ЈН ВВ ББ - 21/2015;  

 да уз Уговор достави потписану и оверену сву документацију за безбедност и 
заштиту на раду, која буде у прилогу Уговора;  



ЈП ЕПС -  Београд, Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" 
Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ - 21/2015 Страна 44 oд 53 

 да уз Уговор достави попуњене, потписане и оверене Обрасце - Списак радника 
који ће бити ангажовани на предметним пословима у току извођења радова и 
Списак опреме за рад која ће се користити у току извођења радова (само радници 
које Понуђач наведе на том Списку могу извршавати предметне радове и само 
опрема са Списка се може користити у току извођења радова). Уколико у току 
извођења предметних радова, из оправданих разлога, буде неопходна измена 
наведених Спискова, Извођач радова се мора, писаним путем, обратити 
Наручиоцу са Захтевом за измену и допуну Списка. Након сагласности од стране 
Наручиоца, пре измене Списка, Извођач радова мора доставити сву потребну 
документацију за измену Списка (захтевану документацију за раднике, односно 
опрему). 

 

Извођач радова не може започети извођења предметних радова уколико није 
доставио сву напред наведену документацију. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 7.  
Наручилац се обавезује:  
 
 

 да у законском року врши плаћање по Уговору; 
 да, по пријему Банкарске гаранције за добро извршење посла, врати Извођачу 

радова Банкарску гаранцију за озбиљност понуде коју је Извођач радова доставио 
уз понуду;  

 да благовремено Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано 
извођење радова по Уговору;  

 да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна са присутним 
ризицима на овим пословима и мерама које ће се  спроводити у циљу 
обезбеђења максималне безбедности и здравља на раду, сходно закону о 
безбедности и здрављу на раду (СГ РС број 101/2005) и са Извођачем радова 
потпише Споразум о уређивању материје безбедности и здравља на раду; 

 да радницима укаже на мере колективне заштите, против пожарне заштите, 
дозвољеним правцима кретања и упозори раднике да се током извођења 
предметних радова морају придржавати тих мера; 

 да именује одговорно лице за предметне радове и о томе, писаним путем, извести 
Извођача радова; 

 да по завршетку извођења радова са Извођачем радова сачини Записник о 
извршеним радовима и примопредаји радова;  

 да испуни све обавезе, према Извођачу радова, из овог Модела уговора и 
Конкурсне документације број ЈН ВВ ББ - 21/2015 

МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 8. 

Понуђач се обавезује да комплетан обим предметних радова изведе на уговореној 
локацији у року од максимално 90 (деведесет) календарских дана од дана обостраног 
потписивања Уговора. 

Члан 9. 

Извођење предметних радова је на локацији : 
 ЈП ЕПС Огранак  ''ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ'' у Перућцу - Република Србија. 
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Уколико извођење комплетног обима предметних радова не буде у складу са 
одредбама Уговора и Конкурсне документације број ЈН ВВ ББ - 21/2015, Наручилац 
може једнострано раскинути Уговор.  

УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 10. 

Сматраће се да је Извођач извео предметне радове када их без примедби, 
квантитативно  прими Наручилац. 

Контролу количина и квалитета предметних радова вршиће овлашћено лице 
Наручиоца. 

ВИША СИЛА 
 

Члан 11. 
 

Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања 
извршења обавеза преузетих овим Угвором, обавезе учесника Уговора мирују док виша 
сила траје и ни једна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе друге 
стране по овом основу. 
 
Страна погођена вишом силом дужна је да одмах, писаним путем, обавести другу 
страну о настанку као и о престанку више силе. 
 

У случају трајања више силе дуже од шест месеци, сваки учесник Уговора има право да 
исти раскине. 
 
 

САНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 12. 
 

У случају да Наручилац обустави извођење предметних радова или само неког дела 
радова, обавезан је да Извођачу радова исплати извршене радове. 
 
У случају прекорачења уговореног рока за завршетак извођења радова, кривицом 
Извођача радова, Извођач радова је обавезaн да плати Наручиоцу пенале од 3‰ (три 
промила) дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет процената), од укупне 
уговорене вредности. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 13. 

 
И једна и друга уговорна страна, уколико буде дошло до битне повреде Уговора од 
друге уговорне стране, као и у случају неиспуњења неких обавеза из овог Модела 
уговора и Конкурсне документације број ЈН ВВ ББ - 21/2015, могу једнострано 
раскинути Уговор са отказним роком који не може бити краћи од 20 дана. 
 
Страна која жели да раскине Уговор дужна је да о томе у разумном року писаним путем 
обавести другу уговорну страну. 
 
Раскидом Уговора не престају обавезе да се надокнади евентуална штета. Такође, 
раскид Уговора нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и 
обавеза после раскида. 
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Уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора дужна је да другој уговорној страни 
надокнади штету и изгубљену добит. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше споразумно.  
 
У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у Ужицу. 
 

Члан 15. 
 

За све што није регулисано овим Моделом уговором примењиваће се Закон о 
облигационим односима и други важећи прописи за ову врсту набавке. 
 

Члан 16. 
 

Све измене и допуне Уговора важе само ако су направљене у писаној форми и 
потписане од обе уговорне стране. 
 

Члан 17. 
 

Уговор се закључује са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна и ступа 
на снагу по потписивању обе уговорне стране.  
 

Члан 18. 
 

Уговор ће бити сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по три примерка. 
 
 
 

У Г О В А Р А Ч И  
 
 

      За Извођача радова                                       За Наручиоца 
           Директор                             Финансијски директор Огранка 
     
__________________                                        __________________________ 

(потпис овлашћеног лица)                 Зорица Јовановић, дипл.економиста 
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X – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) и 
Правилником о обавезним елементима Конкурсне документације у постпуцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС број 29/2013 од 
29.03.2013. године) у Конкурсној документацији за предметну Јавну набавку број            
ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“ доставља 
се Образац трошкова припремања понуде. 
 

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

                  УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: __________ динара без ПДВ-а. 

 
 

                      Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 
НАПОМЕНА:  
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, напомињемо да Понуђач може да у 
оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
 
Уколико Понуђач одлучи да не достави износ трошкова припремања понуде 
потребно је само прецртати места на којима се уписују износи и Образац 
потписти и оверити. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити 
од Наручиоца накнаду трошкова. 
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XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) ја, 

___________________________________, овлашћено лице Понуђача, дајем следећу:  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за                
ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“  , поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

        Давалац Изјаве 

                      Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 

 

Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, 
Образац Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе 
понуђача потпише посебно наведену Изјаву.  
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ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

У прилогу Вам достављамо безусловну и плативу на први позив Банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, за ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација ограде поред пута за круну 

бране ХЕ ББ“, издату од стране банке прихватљиве за Наручиоца, на износ од 

најмање 5% од вредности понуде, за случај одустајања од закључења уговора, која 

важи најмање до дана истека важења понуде.  

 

Прилог уз ову изјаву: 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

 

 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



ЈП ЕПС -  Београд, Царице Милице бр.2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" 
Бајина Башта 
 

ЈН ВВ ББ - 21/2015 Страна 50 oд 53 

Образац  број 11 

ИЗЈАВА О НАМЕРАМА 

 У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у предвиђеном року, максимално у року 

од 10 дана од дана закључења Уговора за ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација ограде 

поред пута за круну бране ХЕ ББ“  , доставити Наручиоцу безусловну и плативу на 

први позив Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла, 

издату од стране банке прихватљиве за Наручиоца на износ од најмање 7% од 

вредности Уговора, која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење 

посла. 

 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
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ИЗЈАВА О НАМЕРАМА 

 У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у предвиђеном року, максимално у року 

од 10 дана пре дана завршетка Уговора за ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација ограде 

поред пута за круну бране ХЕ ББ“, достави Наручиоцу безусловну и плативу на први 

позив Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за отклањање кварова и грешака у 

гарантном периоду, издату од стране банке прихватљиве за Наручиоца на износ од 

најмање 5% од вредности Уговора, која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за 

гарантни период. 

 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
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            IF-00-072 

 

И З Ј А В А 

Понуђача о испуњености услова безбедности и здравља на раду за Јавну набавку  
број ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“   
 
Понуђач ___________________________________  потврђује да испуњава прописане 
услове из Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр.101/05) и то: 
 
 

1. Да су ангажовани радници обучени за безбедан и здрав рад са алатима и 
опремом које користе у току рада и пружање прве медицинске помоћи о чему 
постоји потребна евиденција; 

2. Да су ангажовани радници здравствено способни за обављање предметних 
послова о чему постоји потребна евиденција (лекарски прегледи); 

3. Да су ангажовани радници задужени потребном заштитном опремом; 

4. Да су на ангажованим средствима и опреми за рад примењене мере за безбедан и 
здрав рад и да су периодично прегледани о чему постоје потребни извештаји, 

5. Да ће поступити по налогу Службе за заштиту и безбедност у ХЕ ''Бајина Башта''; 

6. Да ће, по захтеву лица за безбедност и здравље на раду, сва наведена 
документација бити достављена на увид. 

Контакт са лицима за безбедност и здравље на раду у ХЕ ''Бајина Башта'' је Ненад 
Пурић, 031/590-978. 

  
 

 
                                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                           М.П.  ________________ 
 
 

 

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, 

Образац број 13 копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач из групе 

Понуђача, односно Подизвођач, потпише по један примерак Изјаве. 
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На освноу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), Понуђач 

___________________________________________________ (назив Понуђача) даје се 

следећа:   

 
 
 

И З Ј А В А 

 
 
Изјављујемо да смо при састављању своје понуде за ЈН ВВ ББ - 21/2015 „Санација 

ограде поред пута за круну бране ХЕ ББ“  , поштовали обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине. 

 
 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
 
 
 
Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, Образац 

Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе Понуђача, потпише 

посебно наведену Изјаву.  

 

 

 


