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

124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број ЈН ВВ ЕМ-2/2015, заводни број  2/1 од 19.06.2015. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку заводни број 2/2 од 19.6.2015. године,  
припремљена је: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Подаци о Наручиоцу 

Jавно предузеће Eлектропривреда Србије  Београд, Царице Милице 2, Огранак 
Дринско – Лимске Хидроелектране Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1,                                   
ХЕ „Електроморава“ Чачак,  Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак. 
 
Интернет страница: www.eps.rs. 
  
Од 01.јула 2015.године огранак „Дринско - Лимске ХЕ“  послује као огранак Jавног 
предузеће ''Eлектропривреда Србије''  Београд, Царице Милице бр. 2 у оквиру ког 
огранка су  четири организационе целине: Хидроелектрана „Електроморава“ - 
Чачак, Хидроелектрана „Зворник“ - Мали Зворник, „Лимске Хидроелектране“ - 
Нова Варош и Хидроелектране „Бајина Башта“ - Перућац. 
 
 
Укупни инсталисани производни капацитет огранка  „Дринско - Лимских 
хидоелектрана“ износи 1.298 МW. 
 
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта је извршила усклађивање са новим 
законом о класификацији делатности и решењем привредног суда у Београду 
разврстане су: Подгрупа 3511 - Производња електичне енергије 
 
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уредио је услове, начин и 
поступак набавке радова, услуга и радова, по коме Огранак „Дринско – Лимске 
ХЕ“ Бајина Башта,  ХЕ Електроморава Чачак реализује предметну јавну набавку. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈН ВВ ЕМ - 2/2015 је јавна набавка услуге:   

„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и 
овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)“ 

 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:  
 
Правна питања: Бобо  Вранеш 
Е - mail адреса (и број факса): bobo.vranes@dlhe.rs; 032-221-735 
 
Техничка питања: Милијан Антонијевић и Миладин Петровић Е - mail адресe: 
milijan.antonijevic@dlhe.rs, miladin.petrovic@dlhe.rs,  и број телефона/факса: 032-221-717 
 
 
 
 

http://www.eps.rs/
mailto:bobo.vranes@dlhe.rs
mailto:milijan.antonijevic@dlhe.rs
mailto:miladin.petrovic@dlhe.rs


  
ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНВВ  ЕМ - 2/2015 

„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу 
далековода 309 (4,7км)“  

Страница  4 од 73 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број ЈН ВВ ЕМ-2/2015 у отвореном поступку  је  јавна  
набавка  услуге: 
„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и 
овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)“ 

 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
 Опрема за далеководе – шифра 31682400 
 
2. Место извршења  радова 

Предметни радови  ће се изводити на локацији Овчар Бања - Дљин. 
Радови се изводе на постојећој траси далековода бр.309. од Овчар Бање до 
Дљина, са кога се  се уклања стари Cu проводник и овесна опрема и  на 
постојеће стубове се монтира нова овесна опрема и нови Аl/Če проводник. Tрасa 
далековода се простире кроз следећа места: Овчар Бања-Река Западна Морава-
Дебела гора-Дљин-Лучани-Пилатовићи-Пријановићи-Пожега-Скрапеж-Здравчићи-
Тврдићи-Севојно, а детаљно је скицирана и описана у Главном пројекту бр. 3106. 
из јула 1953.  

 
 
 

III  ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Предмет ове јавне набавке ``Eлектромонтажни радови и набавка 
материјала на замени проводника и овесне опреме на делу 
далековода 309 (4,7км)`` број ЈН ВВ ЕМ -2/2015 је  извођење радова на 
замени и поправци  дотрајалих елемената и опреме на делу далековода- 
ДВ 35 КV Овчар Бања - Севојно који је изграђен према Главном пројекту 
бр. 3106. из јула 1953, заведен код Наручиоца ``Електрокомбинат `` 
Ранковићево 17. 07.1953, под бројем 4172. израђеном од стране 
пројектанта ``Електросрбија`` предузеће за пројектовање и изградњу 
далековода и трафостаница Београд и извршеној Техничкој контроли 
главног пројекта  од стране Секретаријата  за привреду Београд бр. 650. од 
14.08.1953.год. 
 

 

Основни подаци о предметном далеководу 
 

Далековод је пројектован тако да се њиме  може пренети снага 9MW. 
 

 

Назив далековода  ДВ 309 - 35 kV  Овчар Бања - Севојно 

Проводници 
3 х уже– 50 mm²– Cu 

и 3 х уже– 95 mm²– Cu 
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Заштитно уже Челик 25 mm² и челик 50 mm² 

Изолација 
Порцелански К-3, основна изолација 3 

чланка, мала загађеност 

Стубови 
Челично решеткасти са врхом за једно 

затезно уже 

Број стубова 
- носећих 153 комада 
- затезних 25 комада 
- укупно 178 комада 

Климатски параметри 
-притисак ветра: 60 dN/m² 

-додатно оптерећење: 1,0 х ODO dN/m² 
Прва зона ветра 

Дужина длековода 26,777 km 

Просечан распон 150,43 m 

Максимални распон 386 m 

Максимално напрезање проводника 16 и 19 kg/mm2 

Максимално напрезање заштитног 
ужета 

22 и 26 kg/mm2 

Максимално  дозвољено напрезање 
проводника / прекидна чврстоћа 

30/40 kg/mm2 

Прекидна чврстоћа заштитног ужета  70 kg/mm2 

 

1.2.  Технички Задатак понуђача 

-Извршити замену постојећег Cu 50 mm² проводника новим ужетом  95/15-Al/Č и 
овесне опреме од порталног стуба у Овчар Бањи до стуба бр.29 у Дљину на 
дужини трасе од 4,7 км. 
-Санирати оштећене темељне стопе стубова број 17,21,22 

-Санирати врхове стубова заменом вијака који носе врх стуба и заменом кривих 
профила на врховима стубова , санирати металну конструкцију на дијагоналама 
које су криве или недостају 

-извршити сечу дрвећа и растиња у коридору као и сечу стабала ван коридора у 
заштитном појасу која угрожавају далековод 

-извршити уградњу или санацију оштећених уземљивача око стубних стопа 

-Понуђач уз понуду мора доставити и атесте опреме која се уграђује на српском 
језику. 
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III       1.  ТЕХНИЧКИ ОПИС ДВ 
 

1.1. Прикључна места 
Почетна тачка: Изводни стуб крај Западне Мораве у Овчар Бањи (удаљен 
300м од улаза у ХЕ ``Овчар Бања``, поред постојећег изводног стуба 
далековода бр.308) 
Крајња тачка: Постојећи портални стуб у кругу Ваљаонице бакра и 
алуминијума Севојно 

  1.2. Опис трасе 
Ситуација трасе далековода је приказана у Прилогу главног пројекта у размери  
1 : 50.000. 

   1.3. Стубови 
Предметни далековод је изграђен од  класичнх челично-решеткасти стубова са 
три конзоле и једним врхом за заштитно уже. Приликом градње на овом делу 
трасе коришћени су следећи типови стубова: 
1. Носећи стуб 
2. Носећи појачан стуб 
3. Угаоно растеретни стуб УР-20º 
4. Угаоно растеретни стуб УР-45º 
 

Пројекти ових стубова су саставни део Главног пројекта. 
Основни подаци о параметрима са којима су стубови пројектовани  и  
оптерећењу дати су у Главном пројекту. 
Оптерећење свих стубова на траси је у оквирима табеле сила из пројеката 
примењених стубова, а ново уже има мању масу по јединици дужине од 
постојећег Cu 50 mm² проводника . 
 

   1.4. Техничке карактеристике проводника и заштитног ужета 

 
Према спецификацији радова предвиђен је проводник: Уже  у складу са 
стандардом SRPS.N.C1.351-95/15-Al/Č 

Причвршћење проводника на носећи изолаторски ланац извршити носећом 
клатећом стезаљком, а на затезни изолаторски ланац одговарајућом затезном  
компресионом стезаљком. 

Заштитно уже се не мења већ се задржава постојеће. 

 

  1.5.  Изолација и арматура 

На постојећем далеководу су уграђени изолаторски чланци типа К3 са три чланка 
као основна изолација 

 

  1.6. Редослед фаза на далеководу 

Редослед фаза проводника  остаје непромењен. 
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   1.7. Паралелно вођење и укрштање са водовима електро везе  

Између стубова 1 и 2 предметни далековод прелази преко: 
-Реке Западне мораве (стари ток) 
-Далековода  10 kV Овчар Бања- Врнчани (кабловски вод)  

   1.8. Сеча шуме и растиња 

 

Предметни део трасе далековода прелази преко површина које су прекривене 
шумом или растињем тј, кроз Дебелу гору и улази у село Дљин где треба 
извршити сечу стабала која угрожавају далековод 

   1.9. Ознаке опасности, нумерисање стубова и фазних проводника 

Придржавати се постојећих ознака на стубовима. 
Уградити таблице са ознакама фаза на конзоле стубова. 
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III                              2.  ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ 
 

2.1 ОСНОВНИ УСЛОВИ 

 

2.1.1.  ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ 

 

Грађевински радови се изводе парцијално и то у овој набавци од стуба број 1 до 
стуба број 29. 

Наручилац радова је извршио  потпуно чишћење трасе далековода у поменутом 
распону и ширини 2 метра испод осе далековода,како би се обезбедило 
несметано кретање радника приликом преношења проводника односно вучне 
сајле.Препоручује се потенцијалним понуђачима да изврше увид у стање трасе 
ради давања што објективније понуде. 

У месту Дебела гора постоји привремени приступни пут до стубова 
17,18,20,21,22, којим се може уз санацију истог кретати теренско возило. До 
стубова 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19 се долази пешачком стазом. Стубови бр. 
23,24,25,26,27,28,29 се налазе у приватним имањима која се у мањој мери 
обрађују (ливаде, воћњаци). 

Након скидања постојећих проводника понуђач ће извршити сечу стабала која 
угрожавају трасу далековода,а све у складу са важећим прописима. 

 

2.1.2.   ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ 

Приликом извођења електромонтажних радова придржавати се сецификације у 
пoглављу XI- Извод из електро и грађевинске стубне листе 

Електромонтажни радови се изводе на делу трасе далековода и то од суба број 
1.  до стуба број 29. 

Извођење електромонтажних радова се може започети када се заврше 
припремни и грађевински радови 

Стуб број 28  и 29 су изложени честом електричном пражњењу, па се током 
извођења радова посебна пажња мора посветити мерама Безбедности и заштите 
на раду. 

2.2. ОПШТИ УСЛОВИ 
Радове који су предмет ове Јавне набавке  Извођач је дужан да изведе према  
спецификацијама из ове конкурсне документације, као и према важећим 
прописима за извођење ове врсте радова, то јест са Правилником. 
Наручилац ће у току градње обезбеди стручни надзор над извођењем радова. 
Извођач радова је обавезан да од дана почетка извођења радова, до дана 
завршетка изградње објекта води књигу инспекције и грађевински дневник, а у 
свему према ``Правилнику о саржини и вођењу књиге инспекције и грађевинског 
дневника``, (Сл.Гласник РС бр.105/2003.) 

Оверене радове из грађевинског дневника извођач радова уписује у грађевинску 
књигу, која чини саставни део документације за примопредају радова. 
Грађевински дневник и грађевинска књига воде се на основу постојећих 
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законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које представник 
Извођача и представник Наручиоца свакодневно прегледају и оверавају својим 
потписима. Све изведене радове, Извођач радова уноси у грађевински 
дневник, који оверава Надзорни орган. Грађевинска књига чини саставни део 
документације за примопредају радова. 
Све кварове који се појаве у гарантном року, Извођач је дужан да отклони без 
права на надокнаду у року који буде одредио Наручилац (односно у року који је 
дефинисан уговором) 

Извођач је дужан да изврши надокнаду штета власницима парцела и шума за 
причињену штету приликом извођења свих врста радова радова који су предмет 
ове јавне набавке  и  то се неће посебно наплаћивати од Наручиоца већ  ти 
трошкови улазе у понуђену цену. 

Припремни, завршни  и остали радови који нису посебно наглашени у понуди 
везано за  организацију градилишта, као и довођење околног терена и објеката 
оштећених у току извођења радова у првобитно стање, неће се посебно 
наплаћивати од Наручиоца, већ њихова вредност улази у понуђену цену. 

Пре почетка, а и у току извођења радова Извођач је дужан да обезбеди место 
рада и заштиту других објеката на местима укрштања са предметним 
далеководом: 

Извођач мора испунити све потребне услове које захтевају надлежне установе 
или предузећа и прибавити акта од њих и преузети све потребне мере 
безбедности у складу са њима.  

 

  2.2.1. Траса далековода, општи услови за приближавање и укрштање 

- Сигурносне висине и сигурносне размаке између делова под напоном, као и 
удаљеност од делова под напоном до уземљених делова и до делова стубова, 
узимајући у обзир дејство ветра или додатног оптерећења, извести у складу са 
Правилником.  

- На  местима укрштања далековода изолација мора бити механички и 
електрично појачана. У распону укрштања није дозвољено настављање 
проводника.  

 
   2.2.2. Ископ  за санацију и ојачање темеља стубова 

 
- Све ископе за санацију и ојачање темељних стопа извршити по важећим 
прописима уз поштовање заштитних мера као и потребна осигурања свих ископа 
са одговарајућом конструкцијом (потребно подупирање, разупирање или друго). 

У току извођења електромонтажних радова на  далеководу, посебно приликом 
ископа земље за поправку  темеља стубова, доћи ће до мање деградације 
земљишта и то само на местима која су предвиђена за стубове. Међутим одмах 
по завршетку радова на поправци темеља, и затрпавању темељних јама 
извршити довођење деградиране површине у првобитно стање.  
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  2.2.3. Бетонски и армирано бетонски радови 

- Бетонски и армирано-бетонски радови се изводе према важећим Техничким 
прописима за бетон и армирани бетон. 

 
- Извођач радова је дужан да у присуству Надзорног органа за темељ сваког 
стубног места узме узорак пробне  коцке бетона, негује је и испита је код 
Сертификоване лабораторије. Трошкови овог испитивања падају на терет 
Извођача. 
- Арматуру за уградњу у бетон пре сечења и савијања очистити од прљавштине, 
масноће и рђе.   
- Бетонирање се не сме отпочети пре но што Надзорни орган не прегледа 
арматуру и писмено одобри бетонирање. Пријем постављене арматуре од стране 
Надзорног органа треба констатовати у грађевинском дневнику пре бетонирања. 

 
- Израђена оплата мора бити прецизно постављена, стабилна, отпорна, укрућена 
и довољно подупрта да се неби померила у било ком правцу. Унутрашње 
површине оплате морају бити равне, како би видне површине бетонских 
контрукција биле равне и са оштрим ивицама. 

Справљање бетона, транспорт и бетонирање као и остали радови везани за 
бетонирање се врше у складу са техничким нормативима за бетон и армирани 
бетон – БАБ``87. 

 

   2.2.4.  Постављање уземљивача 

 

- Приликом извођења радова на санацији стубних стопа поставити кроз бетон 
гибљиво цево пречника 18мм за провлачење уземљивача 

- Уземљивач се не сме настављати у земљи. 

- Дужину уземљивача прилагодити особини тла на стубном месту или уземљивач 
затрпати земљом која има бољу проводљивост так да се постигне задата 
вредност отпора уземљења.Уземљивач поставити у облику прстена око стубне 
стопе на удаљености (минимално 20cm уд стубне стопе), на минималну дубину 
70 cm 

-Као уземљивач користити Fe/Zn проводник пречника 10mm 

Приликом испитивања уземљивача измерена вредност отпора уземљења мора 
задовољити вередност дефинисану  прописима (мање од15Ω).  

 
  2.2.5. Затрпавање темељне јаме 

 
- Након санације темеља и постављања уземљивача извршити насипање земље 
око темеља и њено набијање ручно или машински. Насута земља се набија у 
слојевима дебљине од по 20-30 cm. Уколико земља из ископа не одговара овој 
намени попуњавање и набијање врши се затрпавање земљом из позајмишта. 
- Терен око стуба треба испланирати тако да се омогући лако отицање воде 
услед падавина. 



  
ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНВВ  ЕМ - 2/2015 

„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу 
далековода 309 (4,7км)“  

Страница  11 од 73 

- Ископану земљу првенствено употребити за насипање и планирање око 
темеља.  

  2.2.6. Проводници и изолатори  

Максимално радно напрезање проводника не сме бити веће од 8 daN/mm2, чиме 
је испуњен услов из Правилника о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV, у 
даљем тексту Правилника,  да ово напрезање не треба да пређе 40% од 
рачунске силе кидања за овај проводник. На већим распонима,  све три фазе су 
различито затегнуте како би се постигли прописани сигурносни размаци. 

 
- Код монтаже проводника и заштитне ужади, постоје следеће фазе рада : 

- припремни радови за развлачење, 

- развлачење вучног (помоћног) челичног ужета, 

- развлачење проводника дуж трасе вода, 

- израда спојева и наставака, 

- затезање ужета и дотеривање угиба, и 

- везивање проводника на изолаторе преко носеће или затезне стезаљке, 
израда струјних мостова, монтажа механичких спојева и пригушивача 
вибрација. 

- Проводници морају бити испоручени намотани на калему-бубњу. После 
истовара, калем се поставља на постоље са осовином, тако да се одмотавање 
проводника (ужета) врши са горње стране калема, при чему калем треба да има 
ручну кочницу којом се спречава да при развлачењу проводник (уже) спадне на 
земљу и оштети се. 

- Монтирање се мора вршити према монтажним табелама приложеним у пројекту 
за изабрано максимално напрезање. Монтажне табеле су израчунате за стварне 
распоне на бази идеалних распона за свако затезно поље при чему су 
дефинисана одговарајућа напрезања и угиби за сваку температуру. 

- Мерењу температуре при постављању проводника  мора се обратити посебна 
пажња, поготово ако се затезање врши визирањем.  

- Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до додира између 
алуминијума (челика) и бакра преко алата који је у скоријем времену коришћен за 
ужад од бакра, јер то изазива хемијску реакцију која доводи до корозије. 

- При извођењу електромонтажних радова предузети потребне мере безбедности 
од атмосферских пражњења и индукције, а које се састоје у уземљивању 
развучених проводника. 

- О почетку електромонтажних радова Наручилац обавештава све надлежне 
организације, а у току радова Извођач  са надлежним организацијама према 
њиховим препорукама усаглашава  место, начин, датум и време извођења 
радова.  

- При монтажи проводника не сме се дозволити да се на ужету стварају омче. 

- Редослед развлачења ужади треба да буде усклађен са израђеним планом, и у 
ту сврху треба поставити постоље са кочницом, вучну машину, вучну сајлу са 
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стезаљком за уже ("чарапица") и бубањ са ужетом. Место постоља и бубња као и 
вучне машине је одређено планом развлачења ужади зависно од прилика на 
терену. Положај бубња на постољу је такав да се уже одмотава са горње стране. 

- Вучна сајла (форсајла) се почев од бубња ручно развлачи и на сваком стубу 
поставља у котурачу, а кад се "развуче" тада се крај сајле помоћу "чарапице" и 
лако обртног зглоба, учврсти на почетак ужета. Други крај сајле се учврсти на 
вучну машину и почиње развлачење ужета. Приликом развлачења уже треба 
држати кочницом толико затегнуто да не додирује друге објекте. 

- Приликом монтаже проводника потребно је затегнути уже прво до максималне 
силе предвиђене у таблицама, а после 20 минута попустити на силу која 
одговара тренутној температури. 

Ово треба урадити да би се избегло касније повећање угиба изнад пројектованог 
зато што крива напрезањa – издужењa ужета које није било напрегнуто до 
максималне силе није иста као и ужета које је једном ту силу имало. 

- За механичко настављање проводника употребљавају се, по правилу, спојнице 
од истог материјала од кога су и проводници, односно од легуре на бази истог 
материјала. Спојнице, односно стезаљке, ако су од челика, морају бити 
поцинковане врућим поступком или да су израђене од нерђајућег челика. За 
водове у истом распону дозвољен је највише један наставак по проводнику, при 
чему то не сме бити случај у распону који се укршта са путем и пругом. 

- Проводнике на струјним мостовима настављати са најмање две струјне 
стезаљке, са остваривањем контакта сстезаљке са проводником притиском 
помоћу одговарајућих завртњева. 

 
- При настављању проводника затезним цевастим алуминијским спојницама 
крајеви проводника морају бити добро очишћени челичном четком премазани 
безкиселинским техничким вазелином. Препоручује се употреба компресионих 
спојница за настављање проводника, које морају бити удаљене од носећих и 
затезних стезаљки најмање 20 m. 

- Уравнавање угиба вршити визирањем или геодетским инструментом. 

Према Правилнику (члан 53.) изолаторски ланац за називни напон 35 kV са 
заштитном арматуром мора да издржи називни  испитни краткотрајни подносиви 
напон индустријске учестаности од 50Hz, под кишом, од 70 kV и називни испитни 
подносиви атмосферски ударни пренапон од 170 kV . Овакве изолаторске ланце 
са обезбеђеним атестом мора обезбедити  Извођач радова пре почетка процеса 
монтаже. 
За изолацију на овом воду  уградити изолаторске ланце састављене од 3 чланка 
стакленог изолатора типа U70B или сличне као основна изолација. Димензије 
изолатора треба да буду: 

- Пречник изолатора 255mm, 
- Уградбена висина 146mm, 
- Спрега 16А, 
- Дужина струјне стазе 290mm, 
- Маса чланка 4kg, 
- Електромеханичко преломно оптрећење је 70kN. 

Изолатори морају одговарати стандарду IEC 60305 
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 2. 3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

- Предлаже се и препоручује потенцијалним понуђачима да се пре 
подношења понуде упознају са теренским приликама и целом трасом за 
извођење радова , будући да се радови изводе  у Дебелој гори  на 
неприступачном терену и у посебно отежаним условима  а све у циљу 
давања што објективније и квалитетније понуде. 

- Извођење радова на далеководу  извршити према Техничким условима, 
Техничком опису и  важећим прописима за ову врсту објеката. 

 - Сав материјал и опрема која се упућује на градилиште мора да одговара 
важећим прописима, стандардима и квалитету захтеваном у конкурсној 
документацији. За сву опрему  и материјале који се уграђују обавезна је достава 
одговарајућег атеста у саставу конкурсне документације.  

- Сви радови који се изводе, сав материјал и опрема која се уграђује, наведени у 
појединим позицијама, односно предрачуну треба да су у складу са овим 
Техничким условима, Техничким прописима, важећим стандардима и Предмеру 
радова и спецификацији материјала и опреме. Уграђивање материјала и опреме  
мора да одобри Надзорни орган Наручиоца што се писмено евидентира у 
Грађевинском дневнику. 

Приручни смештај  материјала и опреме која се уграђује као и трошкови чувања 
истих падају на терет Извођача радова. 

- При извођењу електромонтажних радова предузети потребне мере 
безбедности, као што је уземљење са спајањем на кратко свих проводника. 
Радна уземљења и кратке везе уклонити и извршити електрично испитивање пре 
пуштања надземног вода у погон. 

 

 

III                              3.  УПУТСТВО ЗА ИЗГРАДЊУ 

 

 
УПУТСТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ 

 
 3.1.1. Општи услови 

 

Све ставке предрачуна радова подразумевају извођење сваке позиције у свему 
према плановима, техничком опису, предмеру радова, важећим техничким 
прописима, српским стандардима и упуству Надзорног органа, безусловно 
стручно и прецизно. 

Сви радови, опрема и материјал наведени у описима појединих позиција 
предрачуна и ових услова морају бити обухваћени понуђеном ценом Извођача. 
Понуђене цене обухватају све издатке за рад, материјал, опрему, са уобичајеним 
растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скеле за извођење радова уколико 
оне за поједине позиције радова нису посебном позицијом предрачуна 
предвиђене; воду, осветљење, погонски материјал и електричну енергију за 
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машине, режију извођења, све државне и општинске дажбине, зараду Извођача, 
као и све остале издатке условљене постојећим прописима за израду продајне 
цене грађевинског производа укључујући ту и све издатке који потичу из посебних 
услова рада који предвиђају просечне норме у грађевинарству. 

Извођач нема права да захтева никакве доплате на јединичне цене уписане у 
понуди.  

Код свих грађевинских радова условљава се употреба квалитетног материјала, 
која мора одговарати важећим техничким прописима, српским стандардима и 
опису одговарајућих позиција радова у предрачуну радова. Уграђивање 
материјала мора да одобри Наручилац. Сви уграђени материјали морају имати 
атесте.  

Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара 
погођеном предрачуну и условима, Извођач је дужан да одмах уклони са 
градилишта, а Наручилац да обустави рад уколико Извођач покуша да га 
употреби. 

Извођач радова (предузеће) мора имати важећу  лиценцу за извођење радова на 
објектима  називног напона 35кV и више издату од стране надлежног органа. 
Одговорно лице Извођача радова мора имати важећу личну лиценцу за 
извођење радова на објектима  називног напона 35кV или више, издату од 
стране надлежног органа. 

Пре увођења у посао Извођач радова је дужан доставити Наручиоцу  динамички 
план извођења радова са организацијом грађења, у оквиру рока који је понудио. 
Динамички план извођења радова мора бити  усклађен са техничким прописима 
(правилницима) и  следећим условима Наручиоца: 

-Извођач ће прво урадити све потребне активност које се могу обавити пре 
демонтаже далековода ДВ 309 као што су (чишћење растиња, израда 
привремених приступних прилаза, поправка темељних стопа).              
-Када се изведу ови радови може се приступити демонтажи проводника и овесне 
опреме на предметном далеководу.  

-Извођач има обаезу да заврши монтажу проводника и овесне опреме на целом 
делу предметне трасе, као и да изврши испитивање исправности далековода  у 
року од 30 календарских дана од дана искључења далековода 309. 
 
Ако Извођач неки посао буде урадио боље или угради више материјала од 
предвиђене количине  нема права да захтева доплату, уколико је то на своју руку 
извршио без одобрења или наређења представника Наручиоца преко 
грађевинског дневника. 

Евентуалну штету коју би Извођач за време подизања објеката начинио у кругу 
градилишта или на суседним објектима, дужан је да отклони и доведе у 
првобитно стање о свом трошку.  

По предаји објекта Наручиоцу, Извођач одговара за изведене радове у гарантном 
року према законским прописима, односно према уговору.  

Грађевински дневник и грађевинска књига водиће се на основу постојећих 
законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које представник 
Наручиоца и представник Извођача свакодневно прегледају и оверавају својим 
потписима на свакој страни. 
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 3.1.2. Припремни радови 

Пре почетка извођења радова, терен на коме се објекат поправља и организује 
градилиште, Извођач мора очистити  од разног материјала, евентуалног шута 
или остатака ранијих објеката као и од могућег растиња свих врста. 

Поправка постојећих и изградња нових приступних прилаза до стубних места, 
као и рашчишћавање простора око стубних места не обрачунава се посебно. 

 3.1.3.  Земљани радови 

Општи опис 

Ископ извршити тачно према опису са вертикалним одсецањем бочних страна 
ископа, а дно ископа фино испланирати на пројектом предвиђену коту. 
Приликом ископа потребно је издвојити хумус, који се касније користи за 
враћање терена у првобитно стање. 

Пре почетка ископа за санацију стубних стопа потребно је анкерисати 
далеководне стубове. 

Ископ за санацију темељне стопе стуба број 17.  

Темељ стуба се налази у четвртој и  петој категорији земљишта 

Ископати ров око постојећег темеља ширине 40 цм  и дубине 1,5 м. 

Детаљно очистити зидове темељне стопе од земље и трошних делова бетона. 
Површински слој бетона охрапавити до потребне дубине.   

Пре бетонирања бетонски темељ и стуб довести у вертикалан положај (оса 
далековода). 

Ископ за санацију темељне стопе стуба број 21.  

Темељ стуба се налази у четвртој категорији земљишта. 

Откопати вишак земље којом је стопа засута са горње стране, а затим тај засек 
обезбедити од одрона приликом даљег извођења радова. 

Ископати ров око постојећег темеља ширине 40 цм дубине 1,5 м. 

Ископану земљу првенствено употребити за насипање око темеља, а вишак 
испланирати у близини стубног места.  

Осигурање - разупирање бочних страна ископа, као и осигурање суседних 
објеката извршити према природи земљишта и положају суседних објеката. Овај 
рад на осигурању предвидети у цену ископа, пошто се неће посебно плаћати. 

 
 3.1.4. Бетонски и армирано бетонски радови 

Општи опис 

Сви бетонски и армирано бетонски радови морају се извести у свему према 
важећим техничким прописима за бетон и армирани бетон. 

Уколико се извођењем постигне нижи квалитет бетона од задате вредности 
предвиђене техничким прописима, исти се мора уклонити и израдити ново 
ојачањенстопе што потврђује Надзорни орган Наручиоца потписом у грађевински 
дневник. 
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Сав употребљени материјал мора одговарати техничким условима и важећим 
техничким прописима за бетон и армирани бетон.  

Пре бетонирања извршити преглед оплате и подупирача у погледу облика и 
стабилности, а у току бетонирања водити контролу истих. Бетонирање се не сме 
отпочети пре него што Надзорни орган не прегледа арматуру и писмено одобри 
бетонирање.  

Код арматуре водити рачуна да се иста у току радова не помери, да остане у 
постављеном положају и да буде са свих страна обухваћена бетоном. 

При бетонирању водити рачуна да се бетонска маса брзо угради. У случају 
сегрегације бетонске масе у току транспорта, иста се мора пре уграђивања 
поново мешати, да би се добила једнолична маса. 

Површину темељне стопе  фино обрадити у нагибу, тако да се са стопе слива 
вода.  

При изради бетона не смеју се употребити две различите врсте цемента.  

Оплата, уколико је дрвена, мора бити израђена стручном радном снагом, сува и 
здрава, од грађе која одговара важећим техничким прописима.  
Не смеју се употребити стругане даске тање од 24 mm. 

Оплата и скела не плаћа се посебно, већ улази у јединичну цену бетона и 
армираног бетона. 

Оплату на стубном месту број 17 , 21 и 22. Поставити тако да обезбеди дебљина 
слоја бетона 40 цм са бочних страна  и 10 цм по површини постојеће темељне 
стопе. 

У цену је обухваћено: сав рад, материјал са растуром, сви транспорти, алат, 
оплата, подупирање, скеле за рад на заштити,  неговању и квашењу бетона, 
узимање и испитивање контролних коцки и прибављање атеста.  

 
 3.1.5. Армирачки радови 

Општи опис 

Арматуру поставити око темеља постојеће стубне стопе и преко стопе. 

За арматуру користити арматурну мрежу Q188 и Q524 , и  RA400/500 дебљине  
12mm   

Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и поставити 
по детаљима, статичком прорачуну и упутству Надзорног органа. 

Пријем постављене арматуре од стране Надзорног органа треба констатовати у 
грађевинском дневнику пре бетонирања. 

У  вреднoст армирачких радова урачунати су: бетонски челик са отпатком, жице 
за везивање, кламфе и ексери за подметаче, потребан транспорт, рад, алат, 
радна скела за армираче, режија, зарада и сви други издаци које Извођач има 
при извођењу ових радова. 

  

3.1.6. Радови на поправци металне конструкције 
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Извршити замену искривљених ``L`` или ``U`` профила и уградњу нових 
``L``профила на местима где недостају на стубовима бр. 1 до 29.. 

Извршити антикорозивну заштиту истих према упутству.  

Када се изврши ископ на стубном месту 17 и 22  довести стубове  у осу 
далековода па тек онда започети бетонирање 

Технологија антикорозивне заштите: 
3.1.6.1. ОСНОВНИ ПРЕМАЗ са брзосушивим (на температури од 20 ºC у 
границама од 15 – 20 минута) једнокомпонентним дебело слојним премазом на 
бази акрил-винилних везива, антикорозивних пигмената (цинк-фосфор) и 
растварача. 
Садржај неиспарљивих материја у боји мора бити минимум 50% 
Дебљина сувог слоја мора бити у границама 60 µm-80 µm, а максимална 
дебљина мокрог филма 230 µm у мокром слоју. 
Теоријска потрошња за 60µm сувог филма треба да буде 0,200-0,210 kg/m². 
Основни премаз  мора бити у црвеној нијанси. 
3.1.6.2. ЗАВРШНИ  ПРЕМАЗ са брзосушивим (на температури од 20 ºC у 
границама од 15 – 20 минута) једнокомпонентним дебело слојним премазом на 
бази акрил-винилних везива са гвозденим оксидом MIOX, пигмената  и 
растварачем. 
Садржај неиспарљивих материја у боји мора бити минимум 40%. 
Дебљина сувог слоја мора бити у границама 60 µm-80 µm, а максимална 
дебљина мокрог филма 230µm у мокром слоју. 
Теоријска потрошња за 60µm сувог филма треба да буде 0,200-0,210 kg/ m². 
Завршни  премаз  мора бити у  РАЛ 7040 . 
Основна површина мора бити механички очишћена минимално до Sа2 
стандарда. 
Уз понуду је неопходно доставити технички лист за сваку боју од произвођача . У 
техничком опису  за намену  боја мора стајати да се иста  користе и за заштиту 
далековода. 
Обрачун изведених радова се врши по килограму металне конструкције 

Обавезе Наручиоца и Извођача за технички преглед објекта: 

Наручилац је дужан да пре почетка радова одреди Надзорне органе електро, и 
грађевинске струке.  

Извођач пре почетка уградње мора доставити потребне  атесте произвођача  за 
сав уграђени материјал и опрему. Атести у виду изјава да материјал или опрема 
одговара захтеваном квалитету нису дозвољени и не смеју се прихватити као 
доказ квалитета материјала. 

 

УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ 
 3.1.7.  Општи услови 

Извођач електромонтажних  радова мора имати важећу лиценцу за све време 
извођења радова на објектима напона 35кV и више коју издаје надлежни орган. 
Одговорно лице Извођача радова мора имати важећу личну лиценцу за све 
време извођења радова на објектима напона 35 кV или више коју издаје 
надлежни орган.  

Опште о електромонтажним радовима.  
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Пре почетка извођења електромонтажних радова, Извођач радова треба да 
припреми динамички оперативни план електромонтажних радова који мора 
благовремено доставити Надзорном органу ради одобрења. 

 Обзиром да електромонтажни радови наступају после грађевинских, за исте ће 
се користити већ формирана градилишта као и изграђени приступни прилази до 
сваког стубног места, што олакшава транспорт опреме и механизације на трасу. 

 3.1.8. Припремни електромонтажни радови 

 
У припремне (претходне) радове улази пријем и транспорт опреме и материјала 
од складишта Извођача  до градилишта, где се опрема сортира ради ефикаснијег 
транспорта на трасу и боље организације рада. Сва опрема и материјали који ће 
бити уграђени на далеководу морају имати одговарајуће атесте. Извоћач је 
дужан да за опрему и материјал који је набавио приложи атесте о испитивању. 
Сви атести морају бити приложени у документацији код техничког пријема 
објекта.  

3.1.9. Демонтажа старог проводника и овесне опреме 

Демонтажу старог проводника вршити у складу са усаглашеним  динамичким 
оперативним планом.  

Демонтажу започети тек након одобрења Наручиоца. 

Демонтажу проводника извршити пажљиво и стручно (у  присуству Наручиоца) 
тако да се цела дужина проводника намота на бубањ и записнички испоручи у 
магацин Наручиоца како би била спремна за нову уградњу. Није дозвољено 
пресецање ужета нити стврање омчи које могу оштетити проводник. Извођач 
радова је обавезан да води евиденцију о намотавању ужета на бубањ ( дужина 
ужета у затезном пољу број комада који је намотан и евентуална оштећења на 
ужету- колика су колико их има и на ком су комаду у саставу бубња) и да тај 
извештај преда Наручиоцу у магацин заједно са ужетом. 

Овесну опрему демонтирати и пажљиво спустити на земљу како се неби ломили 
изолатори или губили елементи овесне опреме. Овесну опрему спаковати у 
адекватну амбалажу тако да се може пренети до магацина и ускладиштити без 
оштећења. Посебно спаковати изолаторе, носеће стезаљке, затезне стезаљке, и 
струјне стезаљке и тако их записнички предати Наручиоцу.  

 
 3.1.10. Просек кроз шуму, сеча дрвећа и растиња 

У затезном пољу где се врше електромонтажни радови где има растиња, (жбуње, 
дрвеће, шуме) Наручилац је направио монтажни просек ширине 2m за 
провлачење вучне сајле дуж трасе далековода. На делу трасе где се врши сеча 
већих шумских површина ту сечу врши Извођач уз обавезу  да обезбеди  и 
сагласност овлашћеног лица из Шумског газдинства, као и да реши имовинске 
односе са власницима парцела. У главном пројекту  је назначена ширина 
просека који треба направити за коначно стање. Ширина просека  се мора 
прилагодити општим условима на терену. Независно од граница коридора 
потребно је одсећи сва стабла која потенцијално угрожавају енергетски објекат, тј 
стабла која су нестабилна, а приликом пада могу врхом додирнути проводнике - 
оштетити далековод.  
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 3.1.11. План размештаја бубњева и монтаже ужади 

Размештај бубњева са проводником дуж трасе се одређује према динамичком 
оперативном плану електромонтажних радова који је одобрио Наручилац.  
Извођач радова мора водити  рачуна да буде што мањи број  наставака на 
ужадима. 

 
Настављање проводника према прописима није дозвољено у распонима 
укрштања са реком.  

Растојање наставне спојнице од носеће или затезне стезаљке не сме бити мање 
од 20 m. 

На стубним местима број 14,19 и 22  монтирати овесну опрему са теговима за 
стабилизацију проводника, према главном пројекту.  

 
 3.1.12. Анкерисање стубова 

Пре почетка развлачења ужади потребно је затезне стубове правилно 
анкерисати, јер нису пројектовани као крајњи. 

Анкер сајла се преко котураче, која је причвршћена на крај конзоле односно врх 
стуба, причвршћује на анкерно сврдло или дрвену облицу. Анкерно сврдло се 
уврће у земљу довољно дубоко да може да издржи силу 
затезања анкерне сајле. Удаљеност сврдла од стуба је толика да угао сајле са 
тлом не буде већи од 30°. 

Уместо анкерног сврдла може да се употреби дрвена облица дужине око 1 m, 
која се укопава у тло. Анкери се скидају тек по завршетку електромонтажних 
радова. 

 3.1.13. Главни електромонтажни радови 

Главни радови започињу транспортом материјала, опреме и алата од магацина 
до стубова, где се састављају изолаторски ланци (према стубној листи), подижу 
на стубове и учвршћују на конзоле, а опрема за заштитну ужад на врхове 
стубова. Сви радници који раде на електромонтажним радовима морају имати 
одговарајућа атестирана заштитна средства (кацига, појас и друго), алат и 
опрему (лагане мердевине, пул лифтове, котураче, конопце и остало). 

Редослед развлачења ужади и места постављања материјала и опреме одређен 
је динамичким оперативним планом електромонтажних радова и у ту сврху се на 
дефинисана места транспортују постоља са кочницом, вучна машина, вучна 
сајла са окретном стезаљком за уже ("чарапица") и бубањ са ужетом.  

Положај бубња на постољу је такав да се уже одмотава са горње стране. 

По класичној технологији рада, вучна сајла (форсајла) се почев од бубња ручно 
развлачи и на сваком стубу поставља у котурачу, а кад се "развуче" тада се крај 
сајле помоћу "чарапице" и лако обртног зглоба, учврсти на почетак ужета. Други 
крај сајле се учврсти на вучну машину и почиње развлачење ужета. Ако је 
дужина затезног поља већа од дужине вучне сајле, врши се пребацивање вучне 
машине на нови положај, а вучна сајла поново ручно развлачи. Настављање 
ужета се врши компресионим спојницама, а радови треба изводити по одобреној 
технологији од стране Наручиоца. 
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Када се развуку сва ужад, прелази се на процес затезања. Приликом уравнавања 
угиба ужади температура амбијента се мери на 5 м изнад земље. Ако је сунчан 
дан температура  ужета је виша од температуре ваздуха о чему треба водити 
рачуна. У таквим приликама Извођач мора имати контактни термометар, који се 
поставља на уже и који мери тачну температуру ужета. 

 3.1.14. Уравнавање угиба 

 
Уравнавање угиба може се вршити на неколико начина, а вредност угиба мора се 
ускладити са температуром ужета. Овде ће бити наведена два најчешћа начина 
уравнавања угиба: 

- Уравнавање угиба визирањем 

- Уравнавање угиба геодетским инструментом 

Вредности за угиб узимају се према монтажним табелама урађеним према  

идеалном распону. 

Мерење угиба за време монтаже ужади врши се у најнижој тачки распона. 

 3.1.15. Компензација нееластичног издужења 

 
Код нових ужади која нису била изложена напрезањима на истезање, због 
нееластичног издужења (трајно издужење) током времена долази до повећања 
угиба у односу на рачунске вредности из табела угиба. 

Ово може да изазове угрожавање сигурносних висина уколико приликом 
пројектовања није узимано у обзир повећање угиба због нееластичног издужења 
ужета или није вршена одговарајућа компензација приликом монтаже па је зато 
приликом монтаже потребно предвидети компензацију нееластичног издужења. 
 
 3.1.16. Радови на уземљењу стубовa 

Постављање уземљења челично-решеткастих стубова изводи се за време 
земљаних и радова на бетонирању темеља..  

Уземљење се изводи у складу са Правилником. 

Измерене вредности отпора уземљења уносе се у документацију за 
примопредају објекта. 

Извођач мора урадити и приложити Наручиоцу документацију о постављеном 
уземљењу за свако стубно место, које се прилаже елаборату за технички пријем 
објекта. 

Документација треба да садржи следеће податке: 

I  Подаци о уземљењу Стуба бр............... 

1. Датум израде уземљења.................. 

2. Врста земљишта (црница, камен, иловача)....................... 

3. Положај уземљивача шематски нацртати са назнаком дужине......................... 

4. Врста материјала и пречник уземљивача.................... 

5. Дебљина слоја земље изнад камена..................... 



  
ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНВВ  ЕМ - 2/2015 

„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу 
далековода 309 (4,7км)“  

Страница  21 од 73 

 
II  Подаци о мерењу отпора уземљења 

1. Датум и сат мерења отпора уземљења................. 

2. Температура ваздуха.................. 

3. Последња киша падала пре дана.................... 

4. Мерни инструмент (тип, марка)...................... 

5. Измерена вредност............................ 

Електромонтажне радове на развлачењу ужади и уземљењу не треба изводити 
за време грмљавина. 

 3.1.17. Завршни радови 

У овој фази се уклањају сви помоћни објекти које је Извођач изградио за потребе 
извођења радова. 

У завршне радове спада и обележавање и означавање фаза. Таблице са ознаком 
опасности, бројем стуба и бројем далековода постављене су на висини од око 
2,5 m изнад тла на најприступачнијој страни сваког стуба. На конзоле  стубова 
изнад фазних проводника постављају се таблице за ознаку фаза,  

О завршетку радова и планираном стављању далековода под напон 
обавештавају се све заинтересоване стране, пре свега становништво на подручју 
по ком пролази траса. 

 3.1.18. Безбедност и здравље на раду 

За време извођења електромонтажних радова на далеководу Извођач мора 
поштовати све мере прописане Законом о безбедности и здрављу на раду, 
интерним правилницима Извођача и упутствима Надзорног органа Наручиоца у 
вези са безбедношћу на раду, при чему се има придржавати основних етичких 
принципа у погледу бриге за људе и заштите животне средине.                                      

Обавезност коришћења свих предвиђених мера, средстава и опреме за 
безбедност на раду посебно се подвлачи јер се електромонтажни радови одвијају 
на висини и на стубовима који су у низу распрострањени у простору, који имају 
утицај и на које имају утицај природни климатолошки и временски услови, околни 
објекти и други радови и радње које се обављају у њиховој близини. 

С обзиром да предметни далековод  има паралелно вођење са постојећим 
далеководом ДВ 35КV Пожега-Пилатовићи који је у погону (под напоном) мора се  
извршити уземљење свих ужади предметног далековода због могуће појаве 
индукованих напона. Пре стављања далековода у погон односно пуштања под 
напон Извођач је дужан да по налогу Надзорног органа уклони све раднике са 
далековода и сва привремена уземљења тако да омогући стављање далековода 
под напон. 
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III 2.     УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 
3.2.1. ОПШТА УПУТСТВА 
 
Извођач радова је дужан да, пре почетка  радова , изради прописан елаборат о 
уређењу градилишта који доставља Наручиоцу на сагласност.  
Извођач је обавезан да сходно важећим  законским прописима изради Елаборат 
о  безбедности и заштити на раду  и исти достави надлежним институцијама на 
оцену и сагласност. 
Извођач је дужан да предузима све прописане мере безбедности и заштите 
здравља у циљу заштите својих извршилаца, да обезбеди и примени све мере 
хигијенско -  техничке и ППЗ заштите, а искључиво је одговоран и сноси  све 
евентуалне последице које могу настати према извршиоцима, трећим лицима и 
имовини, уколико то не обезбеди и не примени и уколико се лица која извршавају 
његове уговорене обавезе, не придржавају истих. 
Извођач је одговоран  и сноси све евентуалне последице у вези ангажованих 
извршилаца послова, уколико немају ваљан и уредан извештај о испуњавању 
здравствене способности за извршење одговарајућих послова у датим условима, 
издат од надлежне здравствене установе. 
Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи 
мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу 
градилишта  и да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 
Извођач је дужан да, у складу са прописима, предузме све потребне мере 
техничке заштите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и 
материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и 
имовине трећих лица.  

Елаборат о безбедности и здрављу на раду Извођач је дужан да изради  
сагласно са Законом о безбедности и здрављу на раду Републике Србије 
(Службени гласник Републике Србије бр.101/05). Прилог се односи на безбедност 
и здравље на раду и заштиту животне средине од опасности по живот и 
штетности по здравље радника и грађана, које се могу појавити у току извођења 
радова. 

Извођач радова је обавезан да именује одговорно лице за БЗР, које врши   и 
координацију  мера БЗР према Наручиоцу. 

Одговорно лице за БЗР мора бити присутно на градилишту за сво време 
извођења радова. 

 
3.2.2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ 

 
- Извођач радова је обавезан да, у складу са важећим прописима, уради 
Елаборат о уређењу градилишта са назначеним мерама безбедности и здравља 
на раду.  

- Пошто се ради о стубовима са дубоким јамама за темеље, пре почетка 
земљаних радова Извођач треба да уради пројекат обезбеђења темељних јама 
од обрушавања. Са овим радовима отпочети након сагласности Надзорног 
органа.  
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  III 3. ПРЕДМЕР  РАДОВА И СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 

1.   ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина  

1.1 
Израда привремених приступних прилаза за механизацију 
тамо где је могуће, а на  неприступачним местима израда 
пешачких стаза за ручно изношење опреме.  

паушално    

1.2 
Накнада штете власницима парцела и шума за 
причињену штету  приликом извођења свих врста радова 
који су предмет ове ЈН  

паушално     

1.3 

Сеча шуме и растиња на коридору и у непосредној 
близини коридора далековода према техничким условима 
у овој КД, увођење шумског реда и рашчишћавање  
терена од материјала који је коришћен приликом 
извођења радова  

km 4 
  
  

     
 

2.   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина  

2.1 

Ископ земље IV и V категорије за санацију темеља 
стубова са одбацивањем вишка земље на 1 метар од 
ископа.  
 

m
3
 15 

  
  

2.2 

Насипање и набијање земље око темеља стубова у 
слојевима од по 30cm, док се не постигне збијеност 
самоносећег тла са планирањем материјала и 
довођењем терена у првобитно стање и разастирање 
вишка материјала из ископа у непосредној близини 
стубова.  
У току извођења ових послова  поштовати и предвиђене 
радове  на уземљењу стубова. 

m
3
 15   

 

 

 
3.   БЕТОНСКИ РАДОВИ  

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина  

3.1 

Бетонирање – санација, ојачање  бетонских стопа са 
армираним-бетоном  MB25. Обрачунава се по m

3
  

уграђеног бетона, a у цену је урачуната набавка 
материјала, справљање, уградња и неговање бетона,  
узимање узорака и прибављање атеста, израда  оплате 
за бетонирање темеља, израда  72 бушотине  Ø12мм 
дубине 30цм за анкерисање постојеће темељне стопе , 
као  и све друге неопходне припремне радње.  
Сва бетонирања вршити према детаљима из описа у 
техничким условима , упутству за извођење радова и 
важећим прописима 

m
3
 14  

3.2 
Радови на довођењу стуба и стубне стопе у осу 
далековода 

ком 2  
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4.  АРМИРАЧКИ РАДОВИ  

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина  

4.1 

Набавка  испорука и уградња ребрасте арматуре RA 
400/500  Ø12мм, са транспортом до градилишта за 
анкерисање старог и новог бетона. Обрачунава се по kg. 
уграђене арматуре 

kg 100   

4.2 
Набавка  испорука и уградња арматурне мреже Q188 и 
Q524 са транспортом до градилишта. Обрачунава се по 
kg. уграђене арматуре 

kg 590  

      

5.  УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина  

5.1 

Извођење радова на изради уземљивача на стубовима 
где нема уземљивача,са ископом, затрпавањем и  
испоруком материјала према техничком опису и 
Техничким условима и упутству за електромонтажне 
радове. У цену је урачуната и набавка материјала и 
уградња истог према правилнику  

ком 17  

5.2 
Извођење радова на санацији  уземљивача на стубовима 
где има уземљивача,али је вод прекинут ком 1  

5.3 

Мерење отпора уземљења уземљивача након његовог 
постављања, а пре повезивања на стуб и ако постоји 
потреба  дорада уземљивача до постизања вредности 
отпорности  дефинисане у техничким условима.  

ком 29  

 
 

 
 
 
     

6.ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина 

Произвођач, тип и 
земља порекла 

6.1 Проводник  SRPS.N.C1.351-95/15-Al/Č или сличан м 15000   

6.2 
Изолатори U 70B – чланак изолатора (стакло) или 
сличан 

ком 393   

6.3 
Овесна опрема за једноструки носећи ланац “EN” i 
"ENp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом 

ком 51  

6.4 

Овесна опрема за једноструки носећи ланац “EN” i 
"ENp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом и 
тегом 

ком 9  

6.5 

Овесна опрема за двоструки носећи електрично 
појачани изолаторски ланац  “DNp”, за проводник  Al/Č, 
комплет са U-О везом 

ком 9  

6.6 

Овесна опрема за једноструки затезни изолаторски 
ланац “EZ” i "EZp", за проводник  Al/Č, комплет са 
заставицом 

ком 21  

6.7 

Овесна опрема за двоструки затезни  изолаторски 
ланац “DZp”, за проводник  Al/Č, комплет са 
заставицом 

ком 9  
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6.8 

Компресиона спојница за наставак проводника  Al/Č 
95/15 mm

2
 (затезна) 

ком 15   

6.9 

Струјна  спојница за израду струјне везе  проводника  
Al/Č 95/15 mm

2
 (са три вијка) 

ком 24   

6.10 

Струјна  спојница за израду струјне везе  проводника  
Al/Č 95/15 / Cu 50 mm

2
  

ком 6   

6.11 

Стопица за израду струјне везе  проводника  Al/Č 95/15 
mm

2
 / Cu 

ком 3   

6.12 Прикључне клеме за повезивање уземљивача на стуб ком 29   

6.13 Таблице за ознаку фаза ком 87   

Уписати називе артикала који се испоручују, количине ,произвођача и тип 
За овесну опрему и проводнике доставити атесте у сасатаву понуде 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
7. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ  

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина  

7.1 
Транспорт опреме и материјала из магацина Извођача 
радова до градилишта и стубних места  

паушално 
   

7.2 
Пријем и сортирање електроопреме и материјала на 
градилишту, (према предмеру) 

паушално 
   

7.3 Монтажа изолаторских ланаца EN, Enp ком 60   

7.4 Монтажа изолаторских ланаца DNp ком 9   

7.5 Монтажа изолаторских ланаца EZ, Ezp ком 21   

7.6 Монтажа изолаторских ланаца DZp ком 9   

7.7 Развлачење, настављање и затезање  3 проводника km 4.7   

7.8 Израда струјних веза на затезним стубовима ком 12  

7.9 Израда струјне везе на стубу број 29  ком 3   

7.10 

Постављање и повезивање ужади и каблова  на 
изводни стуб (бр.1) у Овчар Бањи ком 3 

  

7.11 Уградња  тегова за стабилизацију овесне опреме ком 9   

7.12 Уградња таблице за ознаку фаза ком 87   

7.13 Испитивање и пуштање далековода у рад ком 1   

8.ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОВОДНИКА И ОПРЕМЕ 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина  

8.1 

ПРОВОДНИЦИ И ИЗОЛАТОРИ 

km  4,7  

Демонтажа  проводника ( бакарно уже – три 
проводника) 
- Намотавање на добоше и транспорт  у магацин 
Наручиоца у Овчар Бањи. Извођач се обавезује да 
целокупну дужину проводника без оштећења и  сечења  
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записнички преда овлашћеном лицу Наручиоца  према 
пројектованој дужини. 
У цену улази испорука металних добоша за 
намотавање ужета 

8.2 

- Демонтажа изолаторских ланаца и остале овесне 
опреме са 29 стубова, без оштећења, паковање,  
утовар,  транспорт  и истовар у магацин Наручиоца, и  
записнички раздуживање у магацину Наручиоца. 
У цену улази испорука амбалаже за паковање овесне 
опреме 

паушално   

 

 
 
 

    

      9. МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА 

9.1 

Набавка и уградња  челичних „ L“ профила Č0370, и 
завртњева класе чврстоће 8.8 ,навртки и подлошки и 
осталих потребних елемената за поправку  челичне 
конструкције. 

kg 200  

9.2 

Набавка и уградња челичних „ U“ профила Č0370, и 
одговарајућих завртњева класе чврстоће 8.8 ,навртки и 
подлошки и осталих потребних елемената за поправку  
челичне конструкције.  

kg 250  

9.3 
Антикорозивна заштита челичних профила за поправку 
металне конструкције стубова 

kg 350  

10. OСТАЛИ РАДОВИ 

Р.Б. Назив Јед. Мере Количина  

10.1 
 Израда пројекта изведених радова на  објекту у 3 
аналогна примерка и у дигиталном облику 

паушално 
 

  

 

11.РЕЗЕРВНА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

Р.Б. Назив Јед. Мере Количина Произвођач и тип 

11.1 
Изолатори U 70B – чланак изолатора (стакло) или 
сличан 

ком 30  

11.2 
Овесна опрема за једноструки носећи ланац “EN” i 
"ENp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом 

ком 5  

11.3 
Овесна опрема за двоструки носећи електрично 
појачани изолаторски ланац  “DNp”, за проводник  Al/Č, 
комплет са U-О везом 

ком 2  

11.4 
Овесна опрема за једноструки затезни изолаторски 
ланац “EZ” i "EZp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О 
везом 

ком 5  

11.5 
Овесна опрема за двоструки затезни  изолаторски 
ланац “DZp”, за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом 

ком 2  

11.6 
Компресиона спојница за наставак проводника  Al/Č 
95/15 mm

2  
(затезна) 

ком 10  

11.7 
Струјна  спојница за израду струјне везе  проводника  
Al/Č 95/15 mm

2
 (са три вијка) 

ком 10  

11.8 Проводник  SRPS.N.C1.351-95/15-Al/Č или сличан м 500  

Уписати називе артикала који се испоручују, количине ,произвођача и тип 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА 

 
 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

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

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

 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (члан 75. 
став 1. тачка 3) Закона); 

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. 
став 2. Закона). 
 

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

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона.  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује:  
 

 
Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
 

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

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

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 
да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  
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 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

ДОДАТНИ  УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  број ЈН ВВ - ЕМ 02/2015 

Редни 
Број 

Додатни услови за 
учешће у поступку 

јавне набавке  

Доказ о испуњености услова 
упутство за доказивање 

1. 

Да Понуђач располаже 
неопходним 

финансијским и 
пословним капацитетом 

А) Да је у  2012., 2013. и 2014. години  имао укупан приход од 
најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Доказује се билансом стања, са мишљењем овлашћеног 
ревизора или изводом из биланса стања. 
 
Б) Да је у последњих пет година –, 2010., 2011., 2012.  2013. и 
2014. године, извео радове на изградњи далековода, са 
заштитним ужетом, 35 kV или вишег напонског нивоа, у дужини 
од најмање 25 км. 
 
Доказује се достављањем референц листама, (образац на 
страни 64 од 73) из конкурсне документације, за последњих пет 
година. Референц листе морају бити потписане и оверене од 
стране инвеститора – наручиоца радова. Референц листе могу 
бити и у другој форми, али морају да садрже све тражене 
податке из достављеног образца. Понуђач чија понуда буде 
оцењена као најповољнија, дужан је да достави оверене 
фотокопије или оригинале потврда на увид, у року који буде 
одредио Наручилац. 
Минималан број референци је три. 
 
В) Да поседује важећe сртификатe по захтевима стандарда 
SRPS ISO 9001:2008, и SRPS OHSAS 18001:2008. 

      Да Понуђач има важеће лиценце И060Е1 или  И061Е1   

 
Доказује се достављањем сертификата, издатих од 
акредитованог сертификационог тела. 

2. 
Да Понуђач располаже 
довољним техничким и 

кадровским капацитетом 

А) Да у моменту подношења понуде и у току извођења радова 
поседује, као власник, корисник или закупац, минимум 
следећу механизацију и опрему: 

1. Возило за превоз радника са погоном 4х4  мин. 4+1 седишта – ком. 1 

2. Возило за превоз радника 8+1 седишта – ком. 1 

3. Камион са хидрауличном дизалицом, мин. нос. дизалице 5 тона – 
комада 1 
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4. Вучна машина за силу мин 2,5 тона - комада 1 

5. Кочиона машина за силу мин 2,5 тона - комада 1 

6.  Мешалица за бетон  минималне запремине 0,25 m³ -  1 комад 

7.  Первибратор за бетон - 1 комад 

8. Електро-агрегат минималне снаге 10 KW - 1 комад 

9. Електропнеуматска бушилица са алатима за бушење камена 
минималне снаге 1500 W- 1комад 

10. Ручна вибрациона машина  за сабијање ископа - 1 комад 

Доказује се: 

- за редни број 1,2 и 3, копијом важеће саобраћајне дозволе, 
полисом осигурања и пописном листом на дан 31.12.2014. и 
фотографијама возила  или  уговором о закупу, или уговором о 
лизингу. 
- за редни број 4,5,6,7,8,9 и 10 пописном листом основног 
средства, на дан 30.09.2015. године, и фотографијама, 
навођењем техничких карактеристикама машина, са називом 
произвођача, типом и техничким карактеристикама произвођача. 
За наведене машине понуђач мора доставити атесте за сигуран 
и безбедан рад, издате од овлашћеног правног лица које има 
важећу лиценцу за обављање послова прегледа и испитивања 
опреме за рад 

 Б) Да најмање 30 дана пре објављивања позива и на дан 
отварања понуда има, у радном односу,  минимум: 

- једног дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом 
450 или  451 и једног дипломираног инжењера електротехнике, 
са лиценцом 350 или 351 

- једног дипломираног  инжењера грађевинарства  са лиценцом 
410 и једног дипломираног инжењера грађевинарства, са 
лиценцом 310 

- 6 КВ или ВК монтера електро струке, и здравствено способних 
за рад на висини 

- 3 КВ или ВК грађевинских радника и то: 1 тесара, 1 армирача и 
1 бетонираца. 

         Доказује се  фотокопијом радне књижице, уговором о раду, 
фотокопијом образца М ПИО за запослене и фотокопијом 
лекарског уверења за раднике који раде на висини 

 

Наручилац ће од изабраног понуђача захтевати да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Изабрани понуђач мора, приликом потписивања уговора, доставити и 
списак радника са потребним подацима, потврду о испуњавању прописаних 
услова из Закона о безбедности и здравља на раду и уговор о чувању пословне 
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тајне и поверљивих информација, образци број IF-00-067, IF-00-072 и IF-00-085, 
које ће му Наручилац претходно доставити. 

Уколико понуђач не достави попуњене и оверене  тражене обрасце 
сматраће се да је одустао од закључења уговора. 

Сви напред наведени обрасци, који се налазе у конкурсној документацији, 
морају да буду оверени печатом Понуђача и потписани од стране овлашћеног 
лица Понуђача. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа - члан 75. став 1. тачка 1) и  тачка 3) 
ЗЈН.  

Сваки понуђач, који је уписан у регистар понуђача, дужан је да у понуди 
наведе интернет страницу, на којој су доступни подаци из члана 75. став 1. тачка 
1) до 4) ЗЈН. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
 
 
 

 V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду у целини искључиво на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: JП ЕПС Београд, Царице Милице 2, Огранак 
„Дринско – Лимске ХЕ“  Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1, ХЕ 
„Електроморава“ Чачак,  Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку -  услуге –  ``Eлектромонтажни радови и набавка 
материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 
(4,7км)`` број ЈН ВВ ЕМ -2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 31.12.2015. године 
до 11,00 часова.  
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Јавно отварање понуда обавиће се 31. децембра 2015.године у 11:30 часова, у 
просторијама Наручиоца - ''ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА''  ул. Господар Јованова 24, 
32000 Чачак у сали за састанке на првом спрату. 
 
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
Наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему 
Наручилац ће навести датум и време пријема понуде.  
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку рока за достављање понуде, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 

1) Образац понуде 
2) Предмер радова, материјала и опреме- спецификација добара 
3)  Атесте  
4) Образац структуре цене 
5) Доказ о испуњавању обавезних услова 
6) Доказ о испуњавању додатних услова     
7) Банкарске гаранције 
8) Образац изјаве о независној понуди  
9) Модел уговора са прилозима о чувању пословне тајне и поверљивих 

информација 
 

Овлашћено лице понуђача мора да попуни образце из конкурсне документације, 
потпише их и овери печатом. 
 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ     
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JП ЕПС Београд, 
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ“  Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак,  
Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге –  ``Eлектромонтажни радови и 
набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 
309 (4,7км)`` број ЈН ВВ ЕМ -2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге ``Eлектромонтажни радови и набавка 
материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 
(4,7км)`` број ЈН ВВ ЕМ -2/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку услуге ``Eлектромонтажни радови и набавка 
материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 
(4,7км)`` број ЈН ВВ ЕМ -2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге ``Eлектромонтажни радови и 
набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 
309 (4,7км)`` број ЈН ВВ ЕМ -2/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.   
У случају подношења Заједничке понуде сваки Понуђач из групе Понуђача мора 
испунити све обавезне услове из Конкурсне документације, а додатне услове 
испуњавају зајендо.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
У случају да се појаве понуде домаћег и страног понуђача примењиваће се 
одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама (Сл. Гл. РС 124/2012). 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање извршених услуга ће се вршити путем испостављене једне   месечне и 
коначне ситуације, оверених од стране Надзорног органа. Привремена месечна 
ситуација се може испоставити, искључиво,  након обострано потписаног 
записника о извршним услугама, без примедби од Наручиоца. Рок за плаћање је 
најдуже 45 дана од дана службеног пријема привремене месечне ситуације.  
Коначан обрачун извршених услуга, извршиће се испостављањем оконачне 
ситуације. Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012. Понуђач 
који захтева краћи рок плаћања, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
Плаћање се врши у динарима,  уплатом на рачун Понуђача. Уколико изабрани 
понуђач наступа са подизвођачем сва плаћања ће се искључиво вршити 
Понуђачу. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уколико понуђач у понуди захтева 
аванс, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву. 
 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција: ``Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени 
проводника и овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)`` број ЈН ВВ ЕМ -
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2/2015, не може бити краћи од 36 месеци, од дана записнички извршеног пријема 
услуга од Наручиоца, без примедби. 
 
8.3. Захтев у погледу рока извршења услуга 

Рок за извршења услуга не може бити дужи од 60 календарских дана од 
дана увођења Извођача радова у посао. Понуђач понуђени рок завршетка услуга 
мора образложити Наручиоцу достављањем динамичког плана извођења радова  
пре закључивања уговора. У случају више силе или других непредвиђених 
околности (земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних 

органа, појава клизишта, подземних вода, веће слегање земљишта и др.) које 
онемогућавају извођење планираних радова на терену, рок завршетка 
предметних радова се може мењати – продужити, у складу са одговарајућим 
законским прописима, што ће бити регистровано у грађевинском дневнику, уз 
претходну писану сагласност Наручиоца и Извођача радова. 
 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 80 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у току реализације јавне 
набавке: набавка свог потребног материјала, делова и опреме, радионичка 
израда, сви потребни радови на  терену,  ангажовање потребног броја радника, 
смештај и исхрана радника, превоз  и слично, као и сви други зависни трошкови.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
            Понуђач је дужан да уз понуду достави:  
 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 8% од 
понуђене цене без ПДВ-а, која мора трајати најмање колико и важење 
понуде. Ову гаранцију мора, уз понуду, да достави сваки понуђач, 
 

 Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро 
извршење посла. Писмо о намерама банке мора, уз понуду, доставити 
сваки понуђач. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и 
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са којим буде закључен уговор, мора у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити и 
банкарску гаранција за добро извршење посла у висини од 8% од 
уговорене цене, без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење 
посла траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за завршетак 
радова 
 

 Писмо о намерама банке за издавање гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року . Писмо о намерама банке мора, уз понуду, 
доставити сваки понуђач. Понуђач чија понуда буде оцењена као 
најповољнија и са којим буде закључен уговор, мора у тренутку 
примопредаје радова, доставити и банкарску гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року, у висини од 8% од уговорене цене, без ПДВ-
а. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року траје 
најмање 10 дана дуже од гарантног рока датог у понуди. 

 
Све поднете банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први 
позив. Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које је одредио Наручилац ни мањи износ од 
оног који је одредио Наручилац. Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, 
та банка мора имати најмање IBCA рејтинг АА.  

 
У случају да Понуђач по истеку рока за подношење понуда повуче или измени 
понуду или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
Такође, и у случају да у току важења уговора Наручилац два или више од два 
пута рекламира Извођачу квалитет радова, материјала и опреме или два или 
више пута прекорачи рок извршења обавеза из уговора, Наручилац може да 
наплати финансијско обезбеђење за добро извршење посла. 
Наручилац  има  право  да  изабере чију  ће банкарску гаранцију наплатити  
када  су  банкарске гаранције дате  од  групе  понуђача. 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Пројектна документација, сви подаци о геодетским снимањима, подаци који се 
користе приликом извођења радова добијени од Наручиоца, као и други подаци 
које утврди приликом извршења својих уговорних обавеза,  представљају 
поверљиве податке Наручиоца и представљају пословну тајну. Из разлога 
чувања поверљивих података, изабрани понуђач мора, на дан закључења 
уговора о број -ЈН ВВ  ЕМ -2/2015, да закључи уговор о чувању пословне тајне и 
поверљивих информација. Уколико одбије да га закључи, Наручилац ће сматрати 
да је одустао од закључења уговора о предметној јавној набавци. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може прегледати  предметни далековод, трасу и извршити 
увид у  Главни пројекат далековода 309   бр. 3106. из јула 1953, у периоду 
трајања конкурса, сваког радног дана од 7 до 14 часова (радни дани: понедељак-
петак),  на адреси Наручиоца JП ЕПС Београд, Огранак „Дринско – Лимске ХЕ“  
Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“,  Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак. 
Заинтересовано лице се мора најавити наручиоцу два дана раније факсом на 
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број 032 221 717 или путем електронске поште на e-mail bobo.vranes@dlhe.rs или 
milijan.antonijevic@dlhe.rs . Заинтересовано лице мора доставити пуномоћје 
потенцијалног понуђача.  
Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу JП ЕПС 
Београд, Огранак „Дринско – Лимске ХЕ“  Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“,  
Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак.или факсом на број 032 221 717 или 
путем електронске поште на e-mail bobo.vranes@dlhe.rs (за правна питања), 
milijan.antonijevic@dlhe.rs или miladin.petrovic@dlhe.rs (за технички део) и тражити 
од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, сваког радног 
дана од 7 до 14 часова (радни дани: понедељак-петак).   
 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,                  
број ЈН ВВ - ЕМ 2/2015: Eлектромонтажни радови и набавка материјала на 
замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)  
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 

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

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
Економски најповољнија понуда.  
Максималан број пондера је 100. 
 
Критеријум за доделу пондера: 

1. Цена  85 пондера 
2. Рок завршетка радова 5 пондера 
3. Гарантни рок 10 пондера 

Методологија доделе пондера: 
 

1. Цена 
 

Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова у динарима без ПДВ-а. 
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 80. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом, добија максималан број пондера. 
Свим осталим понудама биће додељен број пондера према следећој формули:         

             најнижа понуђена цена 

Пондери за цену = 85 х ------------------------------------------- 
           цена понуде која се рангира 

  

2. Рок завршетка радова 
 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5. 
Понуда са најкраћим роком завршетка радова добија максималан број пондера. 
Понуда са роком пружања услуге дужим од 100 дана биће одбачена као      
неприхватљива. 
Свим осталим понудама биће додељен број пондера према следећој формули:         

                            најкраћи понуђени рок  

Пондери за рок завршетка радова = 5 х --------------------------------------------------- 
                                          понуђени рок који се рангира 
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3. Гарантни рок 
 
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5. 
Понуда са најдужим гарантним роком  добија максималан број пондера. 
Свим осталим понудама биће додељен број пондера према следећој формули: 
 

            гарантни рок који се рангира    

Пондери за гарантни рок= 10 х ------------------------------------------------- 

     најдужи гарантни рок 

 
  

 Укупан број пондера: 1+2+3 
 

 
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 
ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.  
 
 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail bobo.vranes@dlhe.rs факсом на број 032 221 717 
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
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права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У 
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
одређену Законом о јавним набвкама (Сл. Гласник РС број 124/2012).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона 

о јавним набавкама. 
 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
Испоручилац је дужан да од наручиоца достављени  потписани и оверени  уговор 
закључи у року од седам дана о дана пријема.   
У колико Испоручилац не поступи у наведеном року, и не закључи уговор 
сматраће се да је одустао од уговора и Наручилац има право активирања 
средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  

          ОБРАЗАЦ бр. 1 

 
Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку 
„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и 
овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)“ – број -ЈН ВВ ЕМ - 2/2015 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 

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

 

1) 
 
 
 
 

 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 
 
 
 
 

 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
 
 
 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 
 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 
 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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          Образац бр. 2 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Eлектромонтажни радови и набавка материјала 
на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)  
 
 

 
Укупна цена, динара без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, динара са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 

Најдуже 45 дана од дана пријема 
ситуације, према тачки 8.1. конкурсне 
документације, страна 34 од 73  

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок завршетка услуге 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ   УГОВОРА 
      ОБРАЗАЦ бр. 3 

 
 
 

за  јавну набавку услуга : 
``Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и 

овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)`` за потребе ЈП ЕПС - огранак 
,,Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта -  

број ЈН ВВ  ЕМ 2/2015  
 

који су  закључиле: 
 
 
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ  

1. ЈП „‟ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА  СРБИЈЕ '' БЕОГРАД  
    које заступа ___________________________ 

     ( у даљем тексту  уговора: Наручилац) 
и 
 
2.  ИСПОРУЧИЛАЦ :   ________________________________________________ 
                                  коју заступа  ___________________, с друге стране, као 
испоручилац, 
                                   (у даљем тексту уговора: Испоручилац ) 
 
који наступа са Подизвођачем:  

1. ________________________ 
који је поднео Заједничку понуду са следећим Понуђачима:  
   1. ________________________  
   2. ________________________ 
   3. ________________________ 
 
Уводне одредбе 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац на основу чл. 55 .и 60. Закона о јавним набавкама  («Службени 
гласник Републике Србије» бр.124/2012)  јавним позивом за набавку добара број 
ЈН ВВ - ЕМ 2 /2015. објављеног на порталу Управе за јавне набавке Републике 
Србије, спровео и поступак јавне набавке набавке према конкурсној 
документацији  (у даљем тексту: Конкурсна документација) која је саставни део 
овог Уговора, 
- да је Испоручилац  доставио  понуду са бројем ______________ од  
__________.године која је од наручиоца прихваћена и означена  бројем  ____  од 
_____.године  (у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог Уговора,  
- да је Наручилац у складу са чланом  108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора  Испоручиоцу  као понуђачу  чија је  понуда 
прихватљива по критеријуму најниже понуђене цене, број __________.године. 
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Предмет  уговора 
Члан 2. 

Предмет овог уговора је  исполрука  овесне опреме за ДВ 309, 
извођење радова на демонтажи постојеће и уградња нове  опреме,  за рачун 
и потребе Наручиоца  ЈП ''Електропривреда Србије'' Београд, огранка 
''Дринско-Лимске ХЕ'' Бајина Башта-ХЕ - '' Електроморава'' Чачак , те се 
Испоручилац  обавезује да  изврши  у свему према својој понуди број  ______ од  
______.године, према понуди Испоручиоца  прихваћене од Наручиоца као 
најповољније по критеријуму најповољније понуде  у поступку јавне набавке  бр. 
ЈНВВ ЕМ 2/2015 и означене бројем  .................................. године. 
  
 
Члан 3. 

Испорука добара и извођење радови по овом уговору обухватају  :  
- испоруку опреме и материјала за уградњу, 
- испоруку резервне опреме и материјала, 
- демонтажу  постојеће опреме и материјала на ДВ, утовар и транспорт од 

места демонтгаже до магацина Испоручиоца у Овчар Бањи, 
- извођење грађевинских и електромонтажних радаова   на  уградњи 

матријала и опреме на ДВ 309 у дужини од 4,7 км на правцу од Овчар 
Бање ка Севојну од изводног стуба у Оввчар Баљи,  до стуба бр.29 у селу 
Дљин, 

а  све према    техничком опису и у свему  према  количинама и јединицама мера 
датих спецификацијом и техничким цртежима  у конкурсној  документацији која 
документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 
 
 
Уговорна  документа 
Члан 4.   
Саставни део овог Уговора чине: 
 
1.  Конкурсна документација Наручиоца   број ЈНВВ ЕМ 2/2015. 
2. Понуда  Испоручиоца . 

У случају било каквих нејасноћа или противуречности између уговорних 
докумената, редослед приоритета докумената ће ићи оним редом којим су 
уговрна документа наведена у овом члану. 
 
Члан 5.     

Извођач  гарантује Наручиоцу да испуњава законом предвиђене услове за 
обављање делатности изградње и да  поседује потребне стручне способности, 
кадровски капацитет и техничка средства потребна за обаваљање уговорених 
послова који испуњавају  законом предвиђене услове за обављање послова и да 
ће радове извести запослени код њега који поседују потребне квалификације и 
стручне способности и испуњавају услове за обављање уговорених послова, 
предвиђених законским и подзаконским прописима. 
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Уговорена  цена 
Члан 6.   
        Укупно уговорена вредност, за испоруку свих  добара-опреме   и извођење 
свих радова,  из конкурсне документације, који  су  предмет овог уговора, 
утврђује се на  износ: 

......................................................................  динара 
(словима:________________________________) 

 
                  Цена је фиксна, непроменљива и не може се повећавати по било ком 
основу. 
 Цена обухвата вредност опрме  са техничким карактеристикама како је 
захтевано конкурсном документацијом и (трошкове царине, транспорта, 
осигурања и све друге  трошкове  које испоручилац има у извршавању 
уговорених обавеза  и обавеза наведених коннкурсном документацијом број 
ЈНВВ ЕМ 2/2015, која је саставни део овог уговора до момента примопредаје 
добара наручиоцу   који настану у реалаизацији предметне јавне набавке). 

 У утврђеној цени није садржан  ПДВ. 
 
Услови  плаћања 
Члан 7.   

Плаћање испоручене опреме и извршених радова ће се вршити на основу 
једне испостављене привремене ситуације  и окончане ситуације.   

Уколико настане ситуација за продужење рока за испоруку и извођење 
радова без обзира на разлог,  није дозвољена  друга привремена ситуација, већ 
ће се плаћање извшити на основу окончане ситуације.  

Привремена месечна ситуација доставља се Наручиоцу до 5 у месецу за 
радове извршене у протеклом месецу, за окончану ситуацију у року од десет 
дана од дана записнички извршеног пријема  опрме и  свих радова од стране 
наручиоца без примедби. 

Ситуације се могу испоставити, искључиво,  након обострано потписаног 
записника о испорученој опреми извршеним радовима, без примедби од 
Наручиоца.  

Контролу привремених и окончане ситуације врши надзорни орган 
Наручиоца. 
 О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да 
обавести Извођача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији садржај је 
оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, 
сматраће се да нема примедби на обрачунате радове и испоручену опрему. 

Рок за плаћање   приврмене и окончане ситације је најдуже 45 дана, од 
дана пријема ситуације на писарници Наручиоца уз коју мора бити достављен и 
записник о примопредаји опреме и  радова. 

Наручилац ће вршити плаћање окончане ситуације након испоруке свих 
добара-свих делова опреме и завршетка  радова по свим позицијама и 
извршеног пријема опреме и  радова, без примедби од Наручиоца.  

Извођач је дужан испоставити фактуре о изведеним радовима уз примену 
важећих одредби Закона о ПДВ за ову врсту радова.  
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Рок  
Члан 8. 

Рок за и испоруку и завршетак радова на уградњи опреме  је ____ 
календарских   дана  и почиње да тече од од дана увођења Извођача у посао.. 

Дан увођења биће утврђен у грађевинском  дневнику а у односу на  дан  
достављања  банкарске гаранције за успешно извршење посла, а најдаље  у 
року од три дана од дана када банкарска гаранција буде достављена Наручиоцу. 

Динамику испоруке и извођења радова направиће Испоручилац  пре 
испоруке и  почетка извођења радова уз сагласност Наручиоца.  

Испоручилац је дужан да се придржава предвиђене динамике испоруке и 
извођења радова, а у случају значајних одступања која доводе у сумњу 
могућност Испоручиоца да испоручи опрему и заврши радове, Наручилац може 
отказати овај уговор, без права Испоручиоца на накнаду штете. 

Рок за завршетак радова  може се мењати (продужити) у случајевима 
ванредних догађаја који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора 
и које уговорне стране нису могле избећи (елементарне непогоде, 
рат,непсоредна ратна опасност или други разлози предивђени овим уговором и 
конкурсном документацијом). 

Испоручилац   може тражити продужење рока због разлога који су 
субјективне природе и који стоје на страни Наручиоца. 

Наручилац има право промене рока и времена завршетка радова због 
објективних разлога, о чему ће обавестити Извођача  писменим путем и утврдити 
ново време и рок   за испоруку и завршетак  радова. 
 
Члан 9. 

Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном 
року, Наручилац ће писменим путем захтевати од Извођача да предузме 
потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово 
усклађивање са динамичким планом радова. 

Извођач је дужан да одмах по пријему захтева из става 1. овог члана 
писменим путем обавести Наручиоцима о мерама које ће предузети да се 
радови изведу у уговореним роковима. 

Ако Извођач не изврши радове у уговореном року, Извођач ће на име 
пенала за сваки дан прекорачења рока за завршетак радова платити Наручиоцу 
0,5 % од уговорене цене (са обрачунатим ПДВ) .  

Укупан износ пенала за плаћање по наведеном основу  не може бити већи 
од 5 %  (пет процената) од укупно уговорене цене.  

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да 
Извођача радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на 
уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, Извођач 
радова дужан да плати Наручиоцу уговорну казну, без икакве претходне опомене 
Наручиоца. 
 
Члан 10. 

Ако закашњење у испоруци односно завршетку радова прекорачи 
уговорени рок  за најмање  3 дана, Наручилац ће одредити Испоручиоцу 
одговорајући  накнадни рок, али не дужи од 2 дана. 

У случају да Испоручилац у овом накнадном року не испуни своје обавезе, 
Наручилац има право да једнострано раскине уговор. 
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Члан  11. 
Дознака уговорне казне уследиће без посебног захтева Наручиоца. 
Испоручилац се обавезује да изврши одговарајуће плаћање у корист 

Наручиоца, дознаком у року од 8 дана, рачунајући  од  дана захтева Наручиоца 
за плаћање уговорне казне за закашњење у уговореном року.   
 
Члан  12. 

Закашњење у радовима које се може довести у вези са вишом силом, не 
подлеже уговорној казни за закашњење. 

Под вишом силом у смислу ових уговора, уговорне стране утврђују: 
поплаве, пожар и друге природне катастрофе, рат, ратну блокаду. 

 
Члан 13. 

У случају више силе или других непредвиђених околности (земљотрес, 
поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа, појава 
клизишта, подземних вода, веће слегање земљишта и др.) које онемогућавају 
извођење планираних радова на терену, рок завршетка предметних радова се 
може мењати – продужити, у складу са одговарајућим законским прописима, што 
ће бити регистровано у грађевинском дневнику, уз претходну писану сагласност 
Наручиоца и Извођача радова. 
 Извођач има право на продужење рока у случају задоцњења Наручиоца у 
испуњавању његових уговорних обавеза (задоцњење са увођењем у посао, и 
др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало. 
 
Увођење Извођача у посао 
Члан 14. 

Извођач ће бити  уведен у посао када се испуне  сви следећи услови: 
- достави банкарску гаранцију у сскладу са овим уговором, 
- преда Наручиоцу елаборат о уређењу градилишта ради давања сагласности; 
- Наручилац омогући Извођачу право приступа на градилиште, у складу са 
скицом    
  организације градилишта. 

Дан увођења у посао биће утврђен у грађевинском дневнику. 
 
Члан 16. 

Ако Извођач не започне извођење радова у року од седам дана од дана 
увођења у посао Наручилац има право да раскине овај уговор и реализује 
примљену финансијску гаранцију за добро извршњењ посла.. 
 
Средства  финансијског  обезбеђења 
Члан 17. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Испоручилац је дужан 
да обезбеди и достави Наручиоцу, у висини од  8% од укупне уговорене 
вредности, без ПДВ-а у законском прописаном облику издате гаранције. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла траје од дана потписивања 
уговора са важноћу десет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 
посла. Банкарску гаранцију за добро извршење посла Извођач је дужан да 
достави Наручиоцу на дан закључења уговора,  а најдаље у року од седам  дана 
од дана закључења уговора са важношћу од дана закључења уговора. 
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Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију  за добро извршење 
посла у наведеном року, сматра се да је одустао од уговора и Наручилац има 
право једностраног раскида уговора, без права Извођача на  било какву накнаду 
штете. 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Извођач 
је обавезан да обезбеди и достави Наручиоцу, на вредност од  8% укупне 
уговорене вредности, без ПДВ-а, у законском прописаном облику издате 
гаранције.      

Банкарску гаранцију за испуњење обавеза у гарантном року, Извођач је 
дужан да достави Наручиоцу на дан потписивања  записника о пријему  опреме и 
радова и  важношћу од дана потписивања записника о примопредаји, без 
примедби и важноћу десет дана дуже од дана истека гарантног рока . 

Свака банкарска  гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на 
први позив Наручиоца. 
 
Обавезе  Наручиоца 
Члан 18. 

Обавезе Наручиоца су: 
- да обезбеди Одобрење и  Пријаву радова надлежном органу , 
- да Извођача радова уведе у посао, 
- да Извођачу радова достави решење о именовању надзорног органа, 
- да записнички изврши примо-предају  опреме, радова односно објекта, по 

завршетку радова и 
- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором. 

        Наручилац је  дужан да Извођача обавештава о свим околностима од 
значаја за изградњу објекта, да даје упутства Извођачу када их он затражи, као и 
да се пред државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када 
за тиме постоји потреба. 
 
Обавезе  Извођача 
Члан 19. 
Поред  већ у овом уговору наведених, Извођач радова  има  и следеће обавезе: 
 
 - да радови изведе према главном  пројекту  ДВ 309 и документацији, у складу 
са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормативима квалитета 
који  у Републици Србији важе за поједине врсте радова, материјала и опреме, 
 - организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији 
извођења , обезбеђење несметаног саобраћаја, заштита околине, за све време 
трајања грађења 
 -  преда Наручиоцу елаборат о уређењу градилишта  као и  динамички план са 
техником извођења радова, 

- да испоручи сав материјал и опрему, у складу са конкурсном 
документацијом и прихваћеном понудом Извођача радова, 

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

- да Наручиоца писмено обавести о лицу које је одредио за руководиоца 
радова, 

- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу 
инспекције, 
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- да обезбеди и преда Наручиоцу све потребне атесте за уграђени 
материјал и опрему, 

- да обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту 
трећих лица од опасности проузроковања штете, 

- обезбеди мерења и геодетско осматрање тла и објекта у току извођења 
радова, 

- обезбеди сигурност објеката, лица која се налазе на градилишту и околине 
(суседних објеката, саобраћајница); 

- обезбеди објекте и околину у случају прекида радова, 
- да по завршетку објекта, објекат преда Наручиоцу, изграђен у складу са 

овим уговором, 
- да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором. 

 
Квалитет  радова и опреме 
Члан  20. 

Испоручилац је дужан да испоручи опрему и изведе  радове из овог 
Уговора изведе у свему према: важећим законским  и подзаконксим прописима, 
пројектној документацији, одобреној инвестиционо-техничкој документацији, 
важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним 
правилима струке и стандарду пажње доброг привредника, упутствима надзорног 
органа Наручиоца, техничким и другим упутствима констултанта Наручиоца и 
према одредбама овог уговора и његових евентуалних измена и допуна (анекса).  

Извођач је дужан да, сагласно правилима струке, испита правилност 
техничких решења у пројектној документацији и да Наручиоца упозори на грешке 
које примети. 
 
Члан 21. 

Извођење радова мора одговарати опису радова, техничкој документацији 
и техничким нормативима те за њихов квалитет и квалитет материјала који 
употребљава сноси Испоручилаца. 

Опрему коју набавља Извођач радова мора одговарати пројектно-
техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима и 
конкурсној документацији. 
 
Члан 22 

Испоручилац  односно извођач је дужан да достави атесте о квалитету 
материјала, елемената, делова и опреме који су предмет овог  уговора издате од  
овлашћене стручне организације за исппитивање, кпреведено на српски језик. 

Сви налази контроле Извођача и контроле Наручиоца уписују се у 
грађевински дневник. 

 
Гарантни  рок  
       Члан 23. 

Испоручилац  потпуно одговара и даје  гаранцију  за сву  испоучену опрему 
и  изведене радове  у периоду  од _____  месеци, од дана  записничког пријема 
од Наручиоца, без примедби. 

Испоручилац одговара за све неисправности,  и искључиво је одговоран 
ако квалитет не одговара уговореном и обавезан је да замени или поправи све 
делове који су неупотребљиви или који су обележени као оштећени, о свом 
трошку. 



  
ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНВВ  ЕМ - 2/2015 

„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу 
далековода 309 (4,7км)“  

Страница  52 од 73 

Уколико Наручилац установи било који вид неисправности дужан је одмах 
писмено пренети Испоручиоцу примедбе. 

Наручилац ће у овом случају пружити прилику и време Испоручиоцу,  да 
спроведе све радове за које сматра да су потребни и одредити му за то 
примерени рок. 

У случају да Испоручилац  не отпочне са отклањањем пријављених 
недостатака у примереном року који му одреди Наручиалац, Наручилац има 
право да  те недостатке отклони на рачун испоручиоца, поступајући при томе као 
добар привредник. 

Свака нестручна замена или поправка коју изврши сам Наручилац или 
треће лице, ослобађа Испоручиоца  гаранције. 

Испоручилац  гарантује за тачност техничке документације и уколико се 
утврди да техничка документација није тачна и да је тиме Наручиоцу причињена 
штета, Извођач је обавезан да плати директну и индиректну штету. 

За време гарантног рока Извођач је дужан да на сваки први писмени позив 
Наручиоца отклони све недостатке, који су резултат лоше изведених радова од 
стране Извођача. 

 
Стручни  надзор 
Члан  24. 

За обављање послова стручног надзора над извођењем уговорених 
радова Наручилац ће, пре почетка радова, именовати надзорни орган. 

Стручни надзор обухвата: контролу израде прозора и врата; конторлу  да 
ли се извођење радова врши према конкурсној и техничкој документацији; 
контролу и проверу квалитета свих врста радова и примену прописа, стандарда 
и техничких норматива; контролу и оверу количина  испоручене опреме и 
изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалиатету материјала; 
давање упутстава извођачу радова; сарадњу ради обезбеђења детаља 
технолошких и организационих решења  за извођење радова и решавање других 
питања која се појаве у току испоруке доабра и извођења радова и извршења 
свих  уговорних обавеза. 

Стручни надзор ће вршити лице које испуњава услове прописане законом 
и подзаконским актима за одговорног Извођача радова  према врсти радова. 
 
Члан 25. 
 Надзорни орган је овлашћен да у име Наручииоца издаје налоге и ставља 
паримедбе Извођачу. 

Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу Надзорног органа, 
писаним обавештењем  Извођачу, а у хитним случајевима и усмено. 

Примедбе и налози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач је дужан да поступи по примедбама и налозима надзорног органа 

и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене основане 
примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се 
примедбе које се односе на одступања у испоруци и извођењу радова у односу 
на уговорено и конкурсном документацијом утврђено..  
 
Члан 26. 

Испоручилац   је дужан да решењем одреди руководиоца градилишта из 
реда лица која испуњавају услове за одговоног извођача радова и о томе 
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обаваести Наручиоца најкасније  пет  календарских дана  од дана закључења 
овог уговора.  

Податке о одговорном извођачу радова испоручилац у извођењеу рдова  
ће унети у грађевински дневник. 

Испооручилац у извођењу радова  може да промени руководиоца радова, 
о чему је дужан да обавести Наручиоца без одлагања - провг радног дана по 
извршеној промени. 
 
Члан 27. 

Испоручилац  је дужан да омогући вршење стручног надзора. 
Наручилац има право надзора над извођењем свих радова. 
Извођач је обавезан да поступа по налогу надзорног органа у вези 

планиране  динамике извођења  радова. 
                       Ниједну позицију извођења радова Извођач не сме отпочети без 

претходног  писменог одобрења Надзорног органа Наручиоца. 
Ниједну позицију изведених радова Извођач  не сме  покрити - ''затворити''  

без претходног прегледа и одобрења Надзорног органа Наручиоца односно 
дужан је омогућити да се изврши преглед, испитивања, мерења или обави  
испитивање или проба на било којем раду. 

Обавеза извођача је да динамику извођења радова обавезно прилагоди 
режиму рада  и кућног реда те распореда  и организације рада и радног времена  
Наручиоца. 
 
Члан  28. 

Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима 
надзорног органа и да отклони недостатке на радовима, материјалу и опреми на 
које су стављене примедбе, о свом трошку. 

Извођач ће повремено током напредовања радова очистити и уклонити 
сав сувишни материјал и смеће. 

Извођач је обавезан да одржава градилиште уредно и да га након 
завршетка рашчисти и однесе ствари које му припадају.  

Обавеза је Извођача да поштује режим рада и кућни ред Наручиоца за 
време извођења радова.  

 
Члан 29. 

Нестављање приговора на квалитет материјала и квалитет изведених 
радова у току извођења радова, не одузима право Наручиоцу  да стави такве 
приговоре приликом примо-предаје  опреме и радова. 
       
 
Безбедност и здравље  на раду  и заштитне  мере 
Члан 30. 

Извођач је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог 
уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о 
безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да 
поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из 
области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради 
реализације овог уговора. 

Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља 
на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог 
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уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се 
заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина. 

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана 
Наручилац може раскинути овај уговор. 

 
Члан 31. 

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

 
 

Члан  32. 
Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде 

на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.  
 

 
Члан  33. 

Извођач је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади 
штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и 
здравља на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и других 
лица које је ангажовао Извођач, ради обављања послова који су предмет овог 
уговора. 

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална 
штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета 
настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао 
Наручилац ради отклањања последица настале штете. 

 
Члан  34. 

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном 
месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства 
за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да 
спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се 
не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на 
раду. 

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог 
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може 
продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од 
стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за 
спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. 
 
Члан 35. 

Извођач је обавезан да сходно важећим  законским прописима изради 
Елаборат о  безбедности и заштити на раду  и исти достави надлежним 
институцијама на оцену и сагласност. 

Извођач је дужан да предузима све прописане мере безбедности и 
заштите здравља у циљу заштите својих извршилаца, да обезбеди и примени 
све мере хигијенско -  техничке и ППЗ заштите, а искључиво је одговоран и сноси  
све евентуалне последице које могу настати према извршиоцима, трећим 
лицима и имовини, уколико то не обезбеди и не примени и уколико се лица која 
извршавају његове уговорене обавезе, не придржавају истих. 
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Члан 36. 

Извођач је одговоран  и сноси све евентуалне последице у вези 
ангажованих извршилаца послова, уколико немају ваљан и уредан извештај о 
испуњавању здравствене способности за извршење одговарајућих послова у 
датим условима, издат од надлежне здравствене установе. 

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и 
спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о 
уређењу градилишта  и да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
мере противпожарне заштите. 
 
Члан 37. 

Извођач  је обавезан да, током напредовања радова, и свакодневно 
очисти и уклони сав сувишни материјал и смеће, ван простора за извођење 
радова. 

Извођач је обавезан да одржава градилиште уредно и да га након 
завршетка радова или по раскиду уговра,  очисти и однесе ствари које му 
припадају и са градилишта повуче своје извршиоце. 
 
Члан 38. 

Извођач је обавезан да, у складу са прописима, предузме све потребне 
мере техничке заштите и друге мере за сигурност објекта и радова, радника и 
материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и 
имовине трећих лица и дужан је да накнади сву штету коју причини извршењем 
уговорених радова Наручиоцу или трећим лицима. 
 
Осигурање  градилишта 
Члан 39. 

Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из 
делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по 
осигураном случају не мањом од 5 % од уговорене вредности радова. 

Извођач је дужан да  у року од 5 (пет) дана од закључења овог Уговора 
осигура радове  и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и 
достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са 
важношћу 15 (петнаест) дана након истека уговореног рока за завршетак радова. 

Извођач је такође дужан да у року из претходног става достави Наручиоцу 
полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал 
или оверену копију, са важношћу 15 (петнаест) дана након истека уговореног 
рока за завршетак радова, у свему према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог 
члана, са новим периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као 
и противпожарне заштите. 

Извођач је одговоран и надокнадиће наручиоцу све губитке, трошкове и 
потраживања у вези гучбитка или оштећења ма које физичке имовине или смрти 
и повреде особа која је запослена код извођача за потребе радова,  кад се то 
догоди и  ако су се десиле пре истека периода од одговорности за недостатке, у 
случају када је то проузроковано чињењем или нечињењем  извођача. 
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Ризик губитка или штете на радовима или било ком њиховом делу прелази 
од извођача на наручиоца на датум  записничке примопредаје радова, без 
примедби на квалитет радова од  наручиоца. 
Члан 40. 

Наручилац неће сносити одговорност и нема обавезу  за накнаде  штете 
Испоручиоцу у извођењу  радова, његовим радницима или трећим лицима у 
случају смрти, онеспособљавања и других ризика, који могу проистећи из 
њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет уговора 
 
Право  преноса  уговора 
Члан  41.   

Испоручилац не може пренети права и обавезе из овог Уговора или неки 
његов део трећој страни, а у супротном уговор се раскид на штету Испоручиоца.  
 
Измене  и  допуне  Уговора 
Члан  42.   

Све измене и допуне овог Уговора, биће пуноважне и на снази само ако су 
утврђене Анексом  уговору у писаној форми и потписане од обе уговорне стране 
а односе се на рокове извршења уговорених обавеза и остале .  
Раскид  уговора 
Члан  43.   

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 
Уговором о раскиду уговора уговорне стране регулисаће међусобна права 

и обавезе доспеле до момента раскида. 
 
Члан  44. 

Наручилац има право једностраног раскида уговора у случајевима ако 
Извођач касни са извођењем радова  у случајевима и под условима утврђених 
овим уговором и закоснким происима.. 

Извођач има право једностраног раскида уговора ако Наручилац  
Извођача спречава или му отежава позицију, у извршавању обавеза. 
 
Ступање  уговора на снагу и спорови   
Члан 45.   

Овај Уговор ступа на снагу даном  његовог  обостраног закључења.  
 
Члан  46.   

Уговорне стране ће настојајти да сва спорна питања која проистекну из 
овог уговора решавају мирним путем и у духу добре пословне сарадње. 

Ако у томе не успеју, спор ће решавати суд у Чачку. 
 
Члан  47.   

Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака, потписан од 
стране овлашћених лица уговорних страна, од којих свака  уговорна страна 
задржава по три примерка.  
 
                    Н А Р У Ч И Л А Ц,                                               И С П О Р У Ч И Л А Ц,   
ЈП ''ЕЛЕКТОРПРИВРЕДА СРБИЈЕ'' БЕОГРАД                                    
                      
      _____________________________                              __________________________ 
.                                                                                        
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Прилог о безбедности и здрављу на раду 
Као саставни део  Уговора за јавну набавку услуга : 

``Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и 
овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)`` за потребе ЈП ЕПС - огранак 

,,Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта ХЕ ,,Електроморава“ Чачак   
број ЈН ВВ  ЕМ 2/2015  

  
који су  закључиле: 
 
 
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ  

1. ЈП „‟ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА  СРБИЈЕ '' БЕОГРАД  
    које заступа ___________________________. 

     ( у даљем тексту  уговора: Наручилац) 
и 
 
2.  ИСПОРУЧИЛАЦ :   ________________________________________________ 
                    коју заступа  ___________________, с друге стране, као испоручилац, 
                                   (у даљем тексту уговора: Испоручилац ) 
 
који наступа са Подизвођачем:  

1. ________________________ 
који је поднео Заједничку понуду са следећим Понуђачима:  
   1. ________________________  
   2. ________________________ 
   3. ________________________ 
Наручилац и Извођач  сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији 

циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који 
учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и 

безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора. 
 
Наручилац посебно истиче и указује: 
 
 1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење 
безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у 
радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради 
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно 
спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских 
прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју. 
 2. Да Наручилац захтева од Извођача да се приликом пружања 
услуга/извођења радова које су предмет овог уговора, доследно придржава 
Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем 
безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у 
радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради 
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно 
спровођење Закона о безбедности и здрављу на раду и других законских 
прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу 
отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда 
на раду или професионалних болести. 
 3. Да Извођач прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
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ПРЕДМЕТ 

Тачка 1. 
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза 

Извођача, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом 
пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности 
и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР). 
 

Тачка 2. 
Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у 

току припрема за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, у 
току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, 
поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и 
осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним 
актима Наручиоца. 
 

Тачка 3. 
Извођач је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су 

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

Тачка 4. 
Извођач је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује 

приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора о 
обавезама из овог Прилога. 
  

Тачка 5. 
Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се 

у току припрема за пружање услуга/извођење радова које су предмет Уговора, у 
току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, 
придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и 
инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се 
придржавају следећих правила: 
1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну 
заштиту на раду; 
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за 
рад увек морају да буду испоштоване; 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек 
морају да буду испоштоване; 
5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у 
просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних 
супстанци; 
6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено 
фотографисање; 
7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 
 

Тачка 6. 
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Извођач је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и 
свих других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођења радова које 
су предмет Уговора. 
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву 
одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу по питању повреда на 
раду, односно оштећења средстава за рад. 

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

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

Тачка 9. 
Извођач је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка 

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

Тачка 10. 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за 

безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет Уговора. 
Извођач је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране 

Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за 
безбедан и здрав рад. 

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

Тачка 11. 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора дeлe 

рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe 
зaпoслeних. 

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

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

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

Тачка 12. 
Извођач је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим 

догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања 
услуга који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 

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

 
 

  Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц ,                                                       И  С П О Р У Ч И Л А Ц,    
                                                                          
________________________                                   ________________________                                    
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Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација 
 

који су  закључиле: 
 
 
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ  

1. ЈП „‟ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА  СРБИЈЕ '' БЕОГРАД  
    које заступа ___________________________. 

     ( у даљем тексту  уговора: Наручилац) 
и 
 
2.  ИСПОРУЧИЛАЦ :   ________________________________________________ 
                       коју заступ___________________, с друге стране, као испоручилац, 
                                   (у даљем тексту уговора: Испоручилац ) 
 
који наступа са Подизвођачем:  

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

Као саставни део  Уговора за јавну набавку услуга : 
``Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и 

овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)`` за потребе ЈП ЕПС - огранак 
,,Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта ХЕ ,,Електроморава“ Чачак   

број ЈН ВВ  ЕМ 2/2015  
 

 

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на:  

 

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

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

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

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

као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих 

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

стране. 

 

Обавезе.  

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге 

стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена 

ако би таква информација доспела до треће стране. Осим ако изричито није 

другачије уређено, ниједна страна: 

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

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

саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и 

подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар 
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толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених 

и саветника); и  

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

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

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

што је разумно. 

 

Изузеци од  обавеза:  

 

Напред наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које једна 

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

документује да је:  

 

(I) то било познато примаоцу у време одавања, 

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

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

стране која је овлашћена да ода,  

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

коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; 

или 

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

 

Дозвољено одавање: Упркос претходно наведеном, прималац може да ода 

пословну тајну и/или поверљиве информације власника на поверљивој основи 

примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да 

чувају тајност таквог примаоца или у складу са важећим налогом или захтевом 

сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве 

надлежности, под условом да страна која одаје власника обавести пре таквог 

одавања, да би омогућио власнику да се успротиви таквом налогу или захтеву. 

 

Трајање. Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и/или 

поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно. 

 

Обештећење. Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве 

информације власника садрже вредне податке власника и да ће свака 

материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане у 

„Закону о заштити пословне тајне“ Републике Србије (Сл. Гласник бр. 72/2011) 

 
 
     Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц ,                                                     И С П О Р У Ч И Л А Ц,    
                                                                          
________________________                                      _________________________                                                        
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 По завршетку изградње Извођач је дужан да Нараучиоцу преда изведене 
радове и објакат. 
        Предаја у државину Наручиоца после уговореног рока изградње сматра се 
кашњењем у извођењу радова. 
       Извођач је дужан да обавести Наручиоца о намери да изврши примопредају 
најкасније пет дана од дана планираног за примопредају и истовремено га 
обавести ко ће присуствовати примопредаји, осим овлашћеног извођача. 
        Извођач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом 
примопредаје отклони у року од  седам  дана од дана утврђења, а у супротном 
ће се сматрати да су радови изведени по протеку уговореног рока. 
 
Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова, без примедби. 

За квалитет изведених радова и употребљеног материјала  Извођач даје 
гаранцију у трајању од _____ месеци, рачунајући почетак рока од дана 
примопредаје радова. 
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ПОТВРДА О СТРУЧНИМ РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА 
 

Назив Наручиоца  

Седиште, улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Лице за контакт, број телефона, e-mail   

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

ПОТВРДУ 
да је Понуђач: 

....................................................................................................................................... 
назив и седиште понуђача 

извршио следеће радове: 

 

Назив објекта и место извођења радова 
Датум извођења 

радова 
Вредност изведених 

радова дин без ПДВ-а 

 
 

  

Укупно: дин без ПДВ-а:  

 

Реализација пројекта је обухватила:  

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

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

и роком, сходно уговору број .......................................................... године (број Наручиоца), 

односно ....................................................... године (број Извршиоца). 

 

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

ради учешћа у поступку јавне набавке Eлектромонтажни радови и набавка 

материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 

(4,7км) број ЈН ВВ ЕМ -2/2015  и  у друге сврхе се не може користити.. 

 

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

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

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 

 

 

                  Овлашћено лице Наручиоца 

 

 

(потпис и печат) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ бр. 4 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

Врста трошка Износ трошка у рсд 

  

  

  

  

  

  

 
Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 



  
ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Б, Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈНВВ  ЕМ - 2/2015 

„Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу 
далековода 309 (4,7км)“  

Страница  66 од 73 

 
IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

ОБРАЗАЦ бр. 5 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке ``Eлектромонтажни радови и набавка материјала на 
замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км)`` број 
ЈН ВВ ЕМ -2/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

1.   ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина 

Јед. цена 
–дин без 

ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

1.1 
Израда привремених приступних прилаза за механизацију 
тамо где је могуће, а на  неприступачним местима израда 
пешачких стаза за ручно изношење опреме.  

паушално       

1.2 
Накнада штете власницима парцела и шума за 
причињену штету  приликом извођења свих врста радова 
који су предмет ове ЈН  

паушално     
 

1.3 

Сеча шуме и растиња на коридору и у непосредној 
близини коридора далековода према техничким условима 
у овој КД, увођење шумског реда и рашчишћавање  
терена од материјала који је коришћен приликом 
извођења радова  

km 4     

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ    

     
 

2.   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина 

Јед. 
цена –
дин без 

ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

2.1 
Ископ земље IV и V категорије за санацију темеља 
стубова са одбацивањем вишка земље на 1 метар од 
ископа.  

m
3
 15     

2.2 

Насипање и набијање земље око темеља стубова у 
слојевима од по 30cm, док се не постигне збијеност 
самоносећег тла са планирањем материјала и 
довођењем терена у првобитно стање и разастирање 
вишка материјала из ископа у непосредној близини 
стубова.  
У току извођења ових послова  поштовати и предвиђене 
радове  на уземљењу стубова. 

m
3
 15    

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

 
3.   БЕТОНСКИ РАДОВИ  

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина 

Јед. 
цена дин 
без ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

3.1 

Бетонирање – санација, ојачање  бетонских стопа са 
армираним-бетоном  MB25. Обрачунава се по m

3
  

уграђеног бетона, a у цену је урачуната набавка 
материјала, справљање, уградња и неговање бетона,  
узимање узорака и прибављање атеста, израда  оплате 
за бетонирање темеља, израда  72 бушотине  Ø12мм 
дубине 30цм за анкерисање постојеће темељне стопе , 
као  и све друге неопходне припремне радње.  
Сва бетонирања вршити према детаљима из описа у 
техничким условима , упутству за извођење радова и 
важећим прописима 

m
3
 14    

3.2 
Радови на довођењу стуба и стубне стопе у осу 
далековода 

ком 2   

 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ   
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4.  АРМИРАЧКИ РАДОВИ       

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина 

Јед. 
цена дин 
без ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

4.1 

Набавка  испорука и уградња ребрасте арматуре RA 
400/500  Ø12мм, са транспортом до градилишта за 
анкерисање старог и новог бетона. Обрачунава се по kg. 
уграђене арматуре 

kg 100    

4.2 
Набавка  испорука и уградња арматурне мреже Q188 и 
Q524 са транспортом до градилишта. Обрачунава се по 
kg. уграђене арматуре 

kg 590   

 УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ   

      

5.  УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количина 

Јед. 
цена дин 
без ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

5.1 

Извођење радова на изради уземљивача на стубовима 
где нема уземљивача,са ископом, затрпавањем и  
испоруком материјала према техничком опису и 
Техничким условима и упутству за електромонтажне 
радове. У цену је урачуната и набавка материјала и 
уградња истог према правилнику  

ком 17   

5.2 
Извођење радова на санацији  уземљивача на стубовима 
где има уземљивача,али је вод прекинут ком 1   

5.3 

Мерење отпора уземљења уземљивача након његовог 
постављања, а пре повезивања на стуб и ако постоји 
потреба  дорада уземљивача до постизања вредности 
отпорности  дефинисане у техничким условима.  

ком 29   

 УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА   

 
 
 
 
 
 
      

6.ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА 

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количи

на 

Јед. цена 
дин без 

ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

6.1 Проводник  SRPS.N.C1.351-95/15-Al/Č или сличан м 15000    

6.2 
Изолатори U 70B – чланак изолатора (стакло) или 
сличан 

ком 393    

6.3 
Овесна опрема за једноструки носећи ланац “EN” i 
"ENp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом 

ком 51    

6.4 

Овесна опрема за једноструки носећи ланац “EN” i 
"ENp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом и 
тегом 

ком 9    

6.5 

Овесна опрема за двоструки носећи електрично 
појачани изолаторски ланац  “DNp”, за проводник  Al/Č, 
комплет са U-О везом 

ком 9    
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6.6 

Овесна опрема за једноструки затезни изолаторски 
ланац “EZ” i "EZp", за проводник  Al/Č, комплет са 
заставицом 

ком 21    

6.7 

Овесна опрема за двоструки затезни  изолаторски 
ланац “DZp”, за проводник  Al/Č, комплет са 
заставицом 

ком 9    

6.8 

Компресиона спојница за наставак проводника  Al/Č 
95/15 mm

2
 (затезна) 

ком 15    

6.9 

Струјна  спојница за израду струјне везе  проводника  
Al/Č 95/15 mm

2
 (са три вијка) 

ком 24    

6.10 

Струјна  спојница за израду струјне везе  проводника  
Al/Č 95/15 / Cu 50 mm

2
  

ком 6    

6.11 

Стопица за израду струјне везе  проводника  Al/Č 95/15 
mm

2
 / Cu 

ком 3    

6.12 Прикључне клеме за повезивање уземљивача на стуб ком 29    

6.13 Таблице за ознаку фаза ком 87    

 УКУПНО ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ   

      

 

 
 
 
 
 

    
7. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ  

Р.Б. Назив 
Јед. 

Мере 
Количи

на 

Јед. цена 
дин без 

ПДВ 

Укупно дин 
без ПДВ 

7.1 
Транспорт опреме и материјала из магацина Извођача 
радова до градилишта и стубних места  

паушално 
    

7.2 
Пријем и сортирање електроопреме и материјала на 
градилишту, (према предмеру) 

паушално  
  

7.3 Монтажа изолаторских ланаца EN, Enp 
ком 60 

   

7.4 Монтажа изолаторских ланаца DNp ком 9    

7.5 Монтажа изолаторских ланаца EZ, Ezp ком 21    

7.6 Монтажа изолаторских ланаца DZp ком 9    

7.7 Развлачење, настављање и затезање  3 проводника km 4.7    

7.8 Израда струјних веза на затезним стубовима ком 12    

7.9 Израда струјне везе на стубу број 29  ком 3   

7.10 
Постављање и повезивање ужади и каблова  на 
изводни стуб (бр.1) у Овчар Бањи 

ком 3 
   

7.11 
Уградња  тегова за стабилизацију овесне опреме ком 9 

   

7.12 Уградња таблице за ознаку фаза ком 87    

7.13 Испитивање и пуштање далековода у рад ком 1    

УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ   

 

8.ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОВОДНИКА И ОПРЕМЕ 
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8.1 

ПРОВОДНИЦИ И ИЗОЛАТОРИ 

km  4,7   

Демонтажа  проводника ( бакарно уже – три 
проводника) 
- Намотавање на добоше и транспорт  у магацин 
Наручиоца у Овчар Бањи. Извођач се обавезује да 
целокупну дужину проводника без оштећења и  сечења  
записнички преда овлашћеном лицу Наручиоца  према 
пројектованој дужини. 
У цену улази испорука металних добоша за 
намотавање ужета 

8.2 

- Демонтажа изолаторских ланаца и остале овесне 
опреме са 29 стубова, без оштећења, паковање,  
утовар,  транспорт  и истовар у магацин Наручиоца, и  
записнички раздуживање у магацину Наручиоца. 
У цену улази испорука амбалаже за паковање овесне 
опреме 

паушално    

 УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОВОДНИКА И ОПРЕМЕ:  

 

 
 

    

      9. МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА 

9.1 

Набавка и уградња  челичних „ L“ профила Č0370, и 
завртњева класе чврстоће 8.8 ,навртки и подлошки и 
осталих потребних елемената за поправку  челичне 
конструкције. 

kg 200   

9.2 

Набавка и уградња челичних „ U“ профила Č0370, и 
одговарајућих завртњева класе чврстоће 8.8 ,навртки и 
подлошки и осталих потребних елемената за поправку  
челичне конструкције.  

kg 250   

9.3 
Антикорозивна заштита челичних профила за поправку 
металне конструкције стубова 

kg 350   

УКУПНО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА  

10. OСТАЛИ РАДОВИ 

Р.Б. Назив Јед. Мере 
Количи

на 

Јед. цена 
дин без 

ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

10.1 
 Израда пројекта изведених радова на  објекту у 3 
аналогна примерка и у дигиталном облику 

паушално 
 

   

УКУПНО OСТАЛИ РАДОВИ  

11.РЕЗЕРВНА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

Р.Б. Назив Јед. Мере 
Количи

на 

Јед. цена 
дин без 

ПДВ 

Укупно 
дин без 

ПДВ 

11.1 
Изолатори U 70B – чланак изолатора (стакло) или 
сличан 

ком 30   

11.2 
Овесна опрема за једноструки носећи ланац “EN” i 
"ENp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом 

ком 5   

11.3 
Овесна опрема за двоструки носећи електрично 
појачани изолаторски ланац  “DNp”, за проводник  Al/Č, 
комплет са U-О везом 

ком 2   

11.4 
Овесна опрема за једноструки затезни изолаторски 
ланац “EZ” i "EZp", за проводник  Al/Č, комплет са U-О 
везом 

ком 5   

11.5 
Овесна опрема за двоструки затезни  изолаторски 
ланац “DZp”, за проводник  Al/Č, комплет са U-О везом 

ком 2   

11.6 
Компресиона спојница за наставак проводника  Al/Č 
95/15 mm

2  
(затезна) 

ком 10   
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11.7 
Струјна  спојница за израду струјне везе  проводника  
Al/Č 95/15 mm

2
 (са три вијка) 

ком 10   

11.8 Проводник  SRPS.N.C1.351-95/15-Al/Č или сличан м 500   

УКУПНО РЕЗЕРВНА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ   

  
 
 
 
 

    

 РЕКАПИТУЛАЦИЈA     

      

Р.Б. Назив Укупно дин без ПДВ 

1 ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ    

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

3 БЕТОНСКИ РАДОВИ    

4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ    

5 УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА     

6 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА     

7 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ    

8 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОВОДНИКА И ОПРЕМЕ   

9 МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА  

10 OСТАЛИ РАДОВИ  

11 РЕЗЕРВНА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ  

  УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом  

 
 

     
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,  
 у колони 6 уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене 
у колони 4). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у табели рекапитулација  уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за све 
набројане ставке са траженим количинама , уписати износ ПДВ-а и  на крају 
уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
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XI  ИЗВОД ИЗ ЕЛЕКТРО И ГРАЂЕВИНСКЕ СТУБНЕ  
ЛИСТЕ 
 

Извод из електро стубне листе 
 

Број 
стуба 

Тип стуба 
Ознака типа 
изолације и 

овесне опреме 

Број нових 
изолаторских 

чланака 
Уземљење 

1. ПОРТАЛ DZp 24  
2. УР-45º DZp / EZp 36 нема 
3. Н ENp 12  
4. УР-45º EZp / EZp 24  
5. НП EN 9  
6. НП EN 9  
7. Н EN 9 нема 
8. Н EN 9 нема 
9. УР-45º EZp / EZp 24 нема 

10. Н EN 9 нема 
11. Н DN 18 нема 
12. Н ENp 12  
13. НП EN 9  
14. Н EN+тег 9 нема 
15. Н EN 9 нема 
16. НП ENp 12 пресечено 
17. УР-20º EZp / EZp  24 нема 
18. НП EN 9  
19. НП EN +тег 9  
20. Нс DN 18  
21. Нс DN 18 има 
22. НП EN+тег 9 има  
23. Н EN 9 нема 
24. Н EN 9 Нема 
25. Н EN 9 Нема 
26. Н EN 9 Нема 
27. Н ENp 12 Нема 
28. Н ENp 12 Нема 
29. УР-20º DZp 24  
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Образац је попуњен  тако што су: 
- у другу колону уписане  ознаке типова стубова према главном пројекту,  
- у трећу колону уписане ознаке типова изолације: (EN, ENp, DNp, EZ, EZp, DZp), 

- у четврту колону је уписан број изолаторских чланака на субу , осим за стуб 29 
где је уписан број чланака  на страни ка стубу 28. 
- у пету колону је уписано на ком стубу нема уземљивач а треба га уградити 
односно санирати постојећи 
 
 
Извод из грађевинске  стубне листе 
 

Б
р
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ј 
с
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т
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И
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п
 

за
п
р
е
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е
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А
р

м
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р
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кг
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л
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н
и

р
а

њ
е
 

м
3
 

К
а
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р

и
ја

 

тл
а

 

17. УР-20º Није у оси 5 5 230 5 IV-V 

21. НП Оштећена 
темељна стопа 

5 4 230 5 V 

22. Н Није у оси 5 5 230 5 V 

 
 
 
 
 

XII  ПРИЛОЗИ 
 

 
 

1.  Главни пројекат бр. 3106. из јула 1953, заведен код Наручиоца 

``Електрокомбинат `` Ранковићево 17. 07.1953, под бројем 4172. израђеном од 

стране пројектанта ``Електросрбија`` предузеће за пројектовање и изградњу 

далековода и трафостаница Београд, који се налази код наручиоца и доступан је 

сваком понуђачу који се обрати наручиоцу ради увида у исти. 

2. Пројекти стубова који се налазе код наручиоца и доступни су сваком понуђачу 

који се обрати наручиоцу ради увида у исте. 

 

 


