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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” 
бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ЕЛЕКТРО ОРМАНИМА 
ЈНОП 03/2019, бр.2599 - УП од 13.11.2019. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решeњем директора бр. 2600 - УП 
од 13.11.2019. године, припремила је: 
 

- КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ 
ОРМАНИМА ЈНОП 03/2019  

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 
 

 Предмет страна 

1. Општи подаци о набавци   3 
2. Врста, техничке карактеристике, (спецификације) 5 
3. Техничка документација и планови 47 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и 
Упутство како се доказује испуњеност тих услова  47 

5. Критеријуми за доделу уговора 53 
6. Обрасци који чине саставни део понуде 54 
7. Модел уговора 63 
8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 72 
Помоћни образац: Образац Потврда о пријему понуде 80 
Помоћни образац: Образац за предњу страну коверте 81 

укупан број страна 81 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 3 / 80 
ЕТШ ''МИХАЈЛО ПУПИН'' Нови Сад   Конкурсна документација за ЈН ОП 3/2019 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  
НАРУЧИЛАЦ: ЕТШ ''МИХАЈЛО ПУПИН'' 
АДРЕСА: Футошка 17,Нови Сад 
Радно време: од понедељка до петка,  од 07.00 до 15.00 часова 
ИНТЕРНЕТ  страница: www.etspupin.edu.rs  

Контакт  особа:  Комисија за јавне набавке е – mail: 
javnenabavke.etspupin@gmail.com  

 
1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке је набавка радова – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАК НА РАЗВОДНИМ 
ОРМАНИМА  ЈН ОП 03/2019.. 
       Назив из ознака из ОРН: 45310000-Радови на увођењеу електричне инсталације. 
1.3. Врста поступка и законска регулатива: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланом 32., 50. и 
61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  На ову 
јавну набавку ће се примењивати:  
1. Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем 
тексту: ЗЈН; 
2. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење);  
3. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ i 
57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља);  
4. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон);  
5. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015 и 
113/2017 - др. закон);  
6. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018, и 87/2018 - 
др. закон). 

http://www.etspupin.edu.rs
mailto:javnenabavke.etspupin@gmail.com
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1.4. ОПИС СВАКЕ ПАРТИЈЕ, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 
        Предметна јавна набавке НИЈЕ обликована по партијама. 
1.5. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 
оквирног споразума 
        Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
1.6. Врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или 

више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да 
се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет 
страна Наручиоца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, 
када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се 
отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума 

      Отворени поступак се НЕ спроводи ради закључења оквирног споразума 
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
 

2.1. КВАЛИТЕТ 
  

Радови морају бити изведени савесно и у свему према техничкој документацији и важећим прописима, стандардима и узансама за ову 
врсту  радова као и  упутствима Наручиоца. 

 
Обрачун радова врши се према стварно изведеним количинама (доказ грађевинска књига) и применом јединичних цена из понуде. 
 
Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, у складу са вежећим прописима, у којој су садржани сви 

манипулативни трошкови извођача (порези, доприноси, таксе за заузимање јавног земљишта, пријаве - одјаве градилиште). 
 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације места извођења и све 

остале зависне трошкове Извођача. 
 

2.2. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБАЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 
  
Извођач радова је дужан да уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима 
и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености. 
За укупно уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће доказе о квалитету који се захтевају према 
важећим прописима и мерама за ову врсту објеката у складу са техничком документацијом. 
Извођач радова је обавезан да о свом трошку обезбеди сва потребна испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог 
квалитета од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивање усаглашености која су акредитована или 
именована у складу са посебним прописима. 
Уколико Наручилац и стручни надзор утврде да употребљени материјал не одговара техничким прописима и стандардима квалитета, 
они га могу одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз одговарајућег контролног тела, односно тела за 
оцењивање усаглашености која су акредитована или именована у складу са посебним прописима. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за 
тим постоји оправдана потреба. 
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Извођач радова је одговоран за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета. 
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по 
захтевима Наручиоца. 
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да 
захтева од Извођача радова, а Извођач радова је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 
изведе у складу са техничком документацијом и овим Уговором. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац 
има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом којим се уређује планирање и изградња.  

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, 
који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у 
погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о 
вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да обавести предстaвника Наручиоца и стручни надзор, како 
би се извршила примопредаја радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску 
ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења радова, у складу са 
прописима којима се уређују наведене области. 
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2.3. MEСТО ИЗВОЂЕЊА И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

 

1. Рок извођења радова 
Рок за извођење радова не може бити дужи од  40 календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. О 
увођењу Извођача радова у посао води се записник који оверавају и потписују представници Наручиоца и Извођача радова, 
одговорни извођачи радова и стручни надзор. 

2. Место извођења радова 
Радови се изводе на следећој локацији: ЕТШ ''Михајло Пупин''  у Новом Саду,у Улици Футошка 17 и Школска 4. 

 

3. Посебан захтев Наручиоца jе обилазак локације за извођење радова 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити заинтересованим понуђачима обилазак 
локације за извођење радова у присуству представника Наручиоца.  

У вези са обилазаком локације понуђачи ће се благовремено (минимално 2 дана пре намераваног увида) обратити Комисији 
за јавну набавку,  писаним захтевом, путем електронске поште  на наведене E-mail  адресе "контакт особа" из Поглавља 1 
ове конкурсне документације, као представнику Наручиоца  и заказати тачан термин када ће извршити увид у техничку 
документацију и обићи локацију. 

Захтев мора бити израђен на меморандуму понуђача, оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Захтев мора да 
садржи назнаку „Захтев за увид у техничку документацију и обилазак локације  за ЈН ОП 3/2019- „ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА“. У захтеву морају бити наведена овлашћена лица понуђача која ће извршити увид у техничку 
документацију и обилазак локације. 

Увид у техничку документацију и обилазак локације могуће је извршити сваког радног дана (понедељак-петак), пре истека 
рока за подношење понуда, у периоду од 10,00 до 13,00 часова  
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По извршеном обиласку локације понуђач и представник Наручиоца ће потписати и оверити потврду која је саставни део конкурсне 
документације. Овера потврде ће се извршити у просторијама Наручиоца . 

4. Трајање уговора: 
Уговор се закључује на период до комплетног завршетка свих радова који су предмет понуде и уговора. 
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 2.4 OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE-PREDMER RADOVA         
 RAZVODNI ORMANI     
Rb Opis radova jm količin

a jed.cena ukupno 

  

NAPOMENA: 
Za izvođenje radova na izradi razvodnih ormana u prostorijama ETŠ "Mihajlo Pupin" potrebno je 
predvideti sledeće radove:                                                                                                                                                                     
-demontažu postojećih ormana,                                                                                                                                                              
-ispitivanje i obeležavanje postojećih izvoda u ormanu,                                                                                                                  
-izradu novih jednopolnih šema prema stvarno izvedenim radovima,                                                              
-popravku i vraćanje u prvobitno stanje oštećenog dela zida oko razvodnog ormana. 

        
            

1. GLAVNA ŠKOLSKA ZGRADA - Futoška br.17 
I SPRAT 

1.01 Demontaža, isporuka i montaža glavnog ormana RO-1-I . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.   Kom. 1.00   
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   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 20.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 34.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 18.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.02 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-2-I . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   
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   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 22.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 36.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  25A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.03 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-3-I . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
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   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 21.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 41.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  25A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 2.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.04 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-4-I . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
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   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 23.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 42.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 18.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  25A; C kriva; 10kA; Kom. 12.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.05 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-5-I . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
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   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 25.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 38.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 6.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  25A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.06 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-6-I . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
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   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 16.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 24.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 6.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            

II SPRAT 
1.07 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-1-II . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 16.00   
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   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 30.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.08 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-2-II . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 25.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 40.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
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   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.09 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-3-II . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 25.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 44.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 6.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
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   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.10
. 

Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-4-II . Orman se sastoji od:  
        

   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 25.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 36.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 6.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
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   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.11
. 

Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-5-II . Orman se sastoji od:  
        

   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 23.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 38.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
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   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 
"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.12 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-6-II . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.   Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 19.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 19.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl 1.00   
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. 
            
1.13 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S-II . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.   Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 14.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 32.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 6.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
PRIZEMLJE 

1.14 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-1-P . Orman se sastoji od:          
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   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 21.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 30.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.15 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-2-P . Orman se sastoji od:          
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   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 32.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 39.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 12.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 1.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1.16 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-3-P . Orman se sastoji od:          
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   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 63A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 31.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 34.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 12.00   
   - grebenasta sklopka 0-1, 3P, 250V, 25A; montaža na DIN šinu Kom. 2.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 2.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.17 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-U24-P . Orman se sastoji od:          
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   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 23.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 34.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  20A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.17 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-U 9-P . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   
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  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 24.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 36.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.18 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S-L-1 . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.   Kom. 1.00   
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   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 8.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 7.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 9.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.19 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S-L-2 . Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
800x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 40A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 40A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 6.00   
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   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 26.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 46.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1.20
. 

Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana GRO-1 Pr . Orman se sastoji 
od:         

   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju na zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
1400x1000x300mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 2.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 150A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 
50/60Hz AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u 
orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   -  Grebenasta sklopka 1-0-2/4P/80A, na DIN Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 35.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 34.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 25A; C kriva; 10kA; Kom. 18.00   
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   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 40A; C kriva; 10kA; Kom. 30.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 63A; C kriva; 10kA; Kom. 24.00   
   - Rastavljač Gr 000/160A za montažnu ploču - stezaljka Kom. 2.00   
   - nožasti osigurači 100A Kom. 3.00   
   - nožasti osigurači 125A Kom. 3.00   
   - Strujni transformator 150/5A  Kom. 3.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Mrežni analizator NA96,/I/P-Q-S/E-T/cosφ/f,sa displejom Kom. 1.00   
   - Strujni transformator 150/5A Ø21mm Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

     
1.21
. 

Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana MERENJA. Orman se sastoji 
od:    

  Isporuka i ugradnja metalnog ormana mernog mesta za poluindirektno merenje tip MOMM PI-
1/a za područje ED " Novi Sad " sa ugrađenom trosistemskim multifunkcionalnim brojilom - 
merna grupa u poluindirektnom spoju sa GPRS/GSM modulom , klase tačnosti 1 i strujnim 
mernim transformatorima ( 3 kom. ) 0,4kV , prenosnog odnosa 150/5A , induktivni , prolazni , 
klase o,5;5VA;FS=5 Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   
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1.22
. 

Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana GRO-2 Pr . Orman se sastoji 
od:  

        
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju na zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
1400x1000x300mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 2.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 200A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 
50/60Hz AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u 
orman.  Kom. 2.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   -  Grebenasta sklopka 1-0-2/4P/80A, na DIN Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 22.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 36.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 20A; C kriva; 10kA; Kom. 12.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 25A; C kriva; 10kA; Kom. 39.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 40A; C kriva; 10kA; Kom. 42.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 63A; C kriva; 10kA; Kom. 32.00   
   - Rastavljač Gr 000/160A za montažnu ploču - stezaljka Kom. 1.00   
   - nožasti osigurači 100A Kom. 3.00   
   - Rast. sklopka vel.1-250A,3P,stez.120mm2,M10,na mont. Ploču Kom. 1.00   
   - nožasti osigurači 200A Kom. 3.00   
   - Strujni transformator 150/5A  Kom. 3.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
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   - Mrežni analizator NA96,/I/P-Q-S/E-T/cosφ/f,sa displejom Kom. 1.00   
   - Strujni transformator 250/5A Ø21mm Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

     
1.23
. 

Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana MERENJA. Orman se sastoji 
od:    

  Isporuka i ugradnja metalnog ormana mernog mesta za poluindirektno merenje tip MOMM PI-
1/a za područje ED " Novi Sad " sa ugrađenom trosistemskim multifunkcionalnim brojilom - 
merna grupa u poluindirektnom spoju sa GPRS/GSM modulom , klase tačnosti 1 i strujnim 
mernim transformatorima ( 3 kom. ) 0,4kV , prenosnog odnosa 150/5A , induktivni , prolazni , 
klase o,5;5VA;FS=5 Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

     
SUTEREN 

1.24
. 

Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana GRO-S1 Su  . Orman se 
sastoji od:          

   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju na zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
1400x1000x300mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   
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 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 80A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 29.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 39.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  25A; C kriva; 10kA; Kom. 18.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 25A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - mehanički sinhroni tajmer 1NO 1TE Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Komp. 1.00   
           
1.25
. 

Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana GRO-S2 Su  . Orman se 
sastoji od:          

   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju na zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
1400x1000x300mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   
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   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 100A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 
50/60Hz AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u 
orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 17.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 37.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  25A; C kriva; 10kA; Kom. 12.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od  35A; C kriva; 10kA; Kom. 12.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
1,26
. 

Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S1-1 . Orman se sastoji od:  
        

   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   
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   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 17.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 28.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
1,27
. 

Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-Pumpi. Orman se sastoji od:  
        

   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   
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   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 34.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
     
1,28
. 

Isporuka i ugradnja fleksibilnih instalacionih cevi bez halogenih elemenata za instalaciju kablova 
sistema automatske dojave požara. Cevi se polažu pod malter, komplet sa krpljenjem šliceva, 
gletovanjem i fabanjem u boji zidova, tj dovođenjem zidova u prethodno stanje. Ugrađuju se cevi 
sledećih dimenzija:   

  HF PVC crevo fi16mm m 1,450.   
  HF PVC crevo fi23mm m 630.00   
     
1,29
. 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje centrale za automatsku detekciju i dojavu požara. 
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  Mikroprocesorski kontrolisana centrala ekvivalentna madelu ESSER FlexES sa 4 petlje, sa 
mogućnošću proširenja do 10 petlji ,maksimalno 127 javljača po petlji 
- kontrolna tastatura sa "touch-sensitive" tasterima i 5.7" TFT displejem rezolucije 320x240 
piksela. 
 -maksimalna dužina petlje 3,5 km. 
-mogućnost dodavanja redundantnog procesora. 
-4 programabilna releja za izvršne funkcije. 
- serijski interfejs za povezivanje centrale na računar sa softverom za centralni nadzor i 
upravljanje - SEI interfejs. 
- mogućnost mrežnog povezivanja sa drugim centralama dojave požara (maksimalno do 31 
centrala u mreži)  
- zamena neispravnih modula centrale moguća bez njenog gašenja ("hot plug"). 
-memorija za 10.000 događaja. 
-interfejs za povezivanje eksternog štampača. 
-osnovno napajanje 24VDC/150W 
- dodatno napajanje od 150W (ukupno za centralu 300W), koja obezbeđuju redundantnost, pri 
ispadu jednog napojnog modula, drugi preuzima napajanje svih elemenata sistema. 
- 8 baterija 12V 24Ah koje pri ispadu mrežnog napajanja obezbeđuju neprekidan rad centrale u 
trajanju 72h u normalnom režimu i 30min u alarmnom stanju. 
Ekvivalentno kao: 
Model: FlexES FX10 
Proizvođač: ESSER, Nemačka, ili odgovarajuće. 

kom 1.00   
     
1,30
. 

Ispitivanje novih razvodnih ormana, od strane ovlašćene institucije, sa izdavanjem Izveštaja o 
ispitivanju - atesta. pauš 1.00   
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  UKUPNO - RAZVODNI ORMANI GLAVNA ŠKOLSKA ZGRADA - Futoška br. 17       
            

2. ŠKOLSKA ZGRADA - Školska br.4 
II SPRAT 

            
2.01 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S2-1. Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.   Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 26.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 24.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 20A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); tropolni 3P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
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  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
2.02 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S2-2. Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.   Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 20.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 25.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
I SPRAT 

2.03 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S1-2. Orman se sastoji od:          
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   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 
poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

  
 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 20.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 24.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
2.03 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-S1-1. Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   
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  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 27.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 17.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            

PRIZEMLJE 
2.05 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-P-2. Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   
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 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 21.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 28.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 25A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - mehanički sinhroni tajmer 1NO 1TE Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
            
2.06 Demontaža, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-P-1. Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju u zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
600x600x210mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   
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 - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 25A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 50/60Hz 
AC;  sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u orman.  Kom. 1.00   

   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - ID strujna zaštitna sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 25A / 500mA; Kom. 1.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 10A; C kriva; 10kA; Kom. 27.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 16A; C kriva; 10kA; Kom. 22.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 25A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   

            
2.07 Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana GRO. Orman se sastoji od:          
   - orman tipske fabričke izrade, za ugradnju na zid, od HV čeličnog lima debljine 2mm, ofarban 

poliesterskim strukturnim prahom, sa vratima i bravom, IP55 izvedbe, dim. VxŠxD 
1400x1000x300mm;proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Kompl. 1.00   

  U ormane se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvođača "Schrack", ili 
odgovarajuća:   

   - kompaktna sklopka (prekidač); nazivne struje 100A; 3P; 25kA nazivnog napona 690V, 
50/60Hz AC; sa naponskim okidačem i svim potrebnim elementima i nosačima za montažu u 
orman.  Kom. 1.00   
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   - signalna lampica Ø22mm; sa LED sijalicom; direktno napajanje; 250V; crvena; sa natpisnom 
pločicom ("L1"/"L2"/"L3" – za sign. faze); Kom. 3.00   

   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A; C kriva; 10kA; Kom. 3.00   
   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 25A; C kriva; 10kA; Kom. 30.00   
   - Strujni transformator 150/5A  Kom. 3.00   
   - CT-16A kontaktor; 3P; 16A; 230V AC; Kom. 1.00   
   - Mrežni analizator NA96,/I/P-Q-S/E-T/cosφ/f,sa displejom Kom. 1.00   
   - Strujni transformator 250/5A Ø21mm Kom. 1.00   
   - Cu sabirnice sa potpornim izolatorima; Kompl. 1.00   
   - sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa natpisom 

"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za kablove, redne 
stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice) - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

Kompl. 1.00   
  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl

. 1.00   
     
2.08 Demontaža, isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana MERENJA. Orman se sastoji 

od:    
  Isporuka i ugradnja metalnog ormana mernog mesta za poluindirektno merenje tip MOMM PI-

1/a za područje ED " Novi Sad " sa ugrađenom trosistemskim multifunkcionalnim brojilom - 
merna grupa u poluindirektnom spoju sa GPRS/GSM modulom , klase tačnosti 1 i strujnim 
mernim transformatorima ( 3 kom. ) 0,4kV , prenosnog odnosa 250/5A , induktivni , prolazni , 
klase o,5;5VA;FS=5 Kompl. 1.00   

  Komplet rad i materijal (ORMAN + OPREMA, sa atestom). Kompl
. 1.00   
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1,30
. 

Ispitivanje novih razvodnih ormana, od strane ovlašćene institucije, sa izdavanjem Izveštaja o 
ispitivanju - atesta. pauš 1.00   

     
  UKUPNO - RAZVODNI ORMANI ŠKOLSKA ZGRADA - Školska br.4       
            
  REKAPITULACIJA         
  UKUPNO - RAZVODNI ORMANI GLAVNA ŠKOLSKA ZGRADA - Futoška br.17       
  UKUPNO - RAZVODNI ORMANI ŠKOLSKA ZGRADA - Školska br.4        
  SVE UKUPNO BEZ PDV-a        
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

4. УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 
75. и 76. ЗЈН   И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  
УСЛОВА 

 

4.1.   ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗJN, а испуњеност 
обавезних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
Ред. 
бр. У С Л О В И Д О К А З И 

1. 

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

Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе овај доказ, јер 
је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 

2. 

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

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење 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. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда 
не обухвата податке из казнене евиденције 
за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 
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 

3.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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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). 
Докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда. 

3. 

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 (чл. 75. 
став 1. тачка 4) Закона); 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија 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.  
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства 
финансија Понуђач је у обавези да достави 
уверења свих надлежних локалних 
самоуправа на којима се понуђач води као 
порески обвезник изворних локалних 
прихода. Дакле, уколико понуђач има 
обавезу плаћања пореза и других јавних 
дажбина у више локалних самоуправа, 
потврде свих тих управа јединица локалних 
самоуправа представљају доказе на 
околност да понуђач испуњава обавезни 
услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) 
ЗЈН.Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда; 

4. 

Да понуђач мора да има важећу 
дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (Члан 75., став 1, ЗЈН). 

Копија решења или овлашћење за 
обављање послова  извођења   посебних 
система  и мера  заштите од пожара издато 
од Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије - Сектор за ванредне 
ситуације, Управе за преветивну заштиту, за 
област извођења и пројектовања стабилних 
система за дојаву пожара.  

5. 

да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 

Изјава о поштовању прописа Образац 6.4. 
Напомена: Изјаву о поштовању прописа 
морају да потпишу и овере печатом сви 
понуђачи. Уколико понуду подноси група 
понуђача, ова изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача 
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снази у време подношења понуде (чл. 
75. став 2. Закона). 

из групе понуђача и оверена печатом. 

 
4.2.   ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
А)  ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 
 У С Л О В И Д О К А З И 

1. 

А) Да понуђач у 2016,2017 и 
2018.години није пословао са 
губитком 
Б) да понуђач није био у блокади у 
последње 3 године од дана 
објављивања јавног позива 
 

А) У колико је понуђач правно лице 
доставља- Биланс стања и биланс успеха 
за 2015,2016 и 2017. годину, издат од 
Агенције за привредне регистре или БОН-
ЈН који обухвата 2016,2017 и 2018.години 
издат од Агенције за привредне регистре 
У колико је понуђач предузетник који води 
пословне књиге по систему простог / 
двојног књиговодства доставља – биланс 
успеха за три године или потврду пословне 
банке о оствареном укупном промету на 
пословном рачуну за претходне три 
обрачунске године (2015,2016 и 2017) 
Б) Потврда НБС-а о броју дана 
неликвидности издата после дана 
објављивања јавног позива, коју u случају 
подношења заједничке понуде мора 
доставити сваки понуђач из групе понуђача 
(члан 81. став 2. Закона о јавним 
набавкама) 
--------------------------------------- 

*Неоверене фотокопије 
Б) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 У С Л О В И Д О К А З И 

2. 

А)Понуђач треба да има 
ангажованих минимално једног 
инжењера са лиценцом за 
извођење електроенергетских 
инсталација ниског и средњег 
напона (450) -Понуђач треба да 
има ангажованих минимално једног 
инжењера са лиценцом за 
извођење телекомуникационих 
мрежа и cистема (453) и лиценцом 
за пројектовање и извођење 
посебних мера и система заштите 
од пожара и то: за извођење 
стабилних система за дојаву 
пожара издату од стране МУП-а Р. 
Србије (лиценца Б2)., а који je 
обучен од стране произвођача 
понуђеног система за дојаву 
пожара (конкретно: произвођача 
централне јединице) да исти 
угради, пусти у рад и одржава. 
 Један инжењер може да има више 

А) фотокопијe М обрасца или уговора о раду 
или уговора о допунском раду или уговора о 
обављању привремених и повремених 
послова, или уговора о делу, из којих се 
недвосмислено може утврдити да су лица 
запослена или ангажована код понуђача 
Напомена: уз доказ о ангажовању инжењера 
треба приложити и  копије лиценци издате 
од стране Инжењерске коморе или 
надлежног министарства (лиценца 453, 450), 
као и лиценце издате од стране МУП-а за 
пројектовање и извођење посебних система 
и мера заштите од пожара, и то: за 
пројектовање и извођење стабилних 
система за дојаву пожара (лиценца Б2), као 
и потврду издату од стране 
произвођачапонуђене опреме (конкретно: 
произвођача централне јединице), на име 
инжењера са лиценцом 453, да је обучен за 
уградњу, пуштање у рад и одржавање 
понуђеног система (потврда не сме бити 
старија од једне године рачунајући од дана 
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тражених лиценци.  
-Понуђач треба да има минимално 
ангажованих 10 радника са 
завршеном средњом 
електротехничком школом. 
Б)Да понуђач има радно 
ангажованог : једно лице са 
уверењем од стране Управе за 
безбедност и здравље на раду о 
положеном стручном испиту o 
практичној опособљености за 
обављање послова безбедности 
и здраваља на раду 

објављивања јавне набавке). 
Б) Фотокопија М обрасца илиуговора о раду, 
копија уверења за обављање послова 
безбедности и здравља на раду издата од 
стране надлежног министарства рада 
Републике Србије. НАПОМЕНА: Понуђач 
може да има ангажовано правно лице или 
предузетника који имају уверење за 
обављање послова безбедности и здравља 
на раду издату од стране надлежног 
министарстав рада Републике Србије. 
Понуђач је дужан да достави Уговор о 
ангажовању правног лица односно 
предузетника и важећу лиценцу 
---------------------------------------  
* Неоверене фотокопије 

В)  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 У С Л О В И Д О К А З И 

 

A) За инсталацију предметног система 
за аут. детекцију и дојаву пожара:  

-Да поседује потврду издату од стране 
произвођача (или овлашћеног 
представника произвођача у Р. Србији) 
понуђене опреме (конкретно: 
централне јединице система за дојаву 
пожара) на име понуђача, да је 
понуђач овлашћен да испоручи, обучен 
да угради и сервисира понуђену 
опрему, на територији Републике 
Србије. 

-Да понуђена опрема у потпуности 
одговара траженим техничким 
карактеристикама 
 
Б) Да је понуђач у претходне три године, 
рачунајући од дана објављивања позива 
на Порталу јавних набавки, реализовао 
најмање 3 пројекта са радовима  на 
реконструкцији, адаптацији и изградњи 
електричних инсталација са заменом 
односно израдом НН разводних ормана, у 
укупној вредности од минимум 
10.000.000,00 динара 
В)  Да понуђач има успостављен систем 
управљања квалитетом ISO9001, 
успостављен систем управљања 
заштитом здравља и безбедношћу на 
раду OHSAS18001, успостављен систем 
управљања заштитом животне средине 
ISO 14001, систем управљања енергијом 
ISO 50001, систем безбедности 
информација ISO 27000 за производњу 
опреме за дистрибуцију електричне 
енергије, пројектовање и изградњу 

A) Доказ: -Фотокопије потврдeиздатих од 
стране произвођача понуђене опреме (или 
овлашћених представника произвођача у Р. 
Србији) на име понуђача, да је понуђач 
овлашћен да испоручи, обучен да угради и 
сервисира понуђену опрему у делу заштите 
од пожара (конкретно: централне јединице 
система за дојаву пожара), на територији 
Републике Србије. 
 - Доказ да понуђена опрема у делу заштите 
од пожара (конкретно: централна јединица) 
одговара траженим техничким 
карактеристикама у виду извода из каталога 
или других докумената издатих од стране 
произвођача из којих се може видети да 
понуђена опрема задовољава тражене 
техничке карактеристике и ЕN54 стандарде. 
Овај доказ може бити достављен на српском 
или енглеском језику. Достављена 
каталошка или друга документација мора 
бити обележена такода се јасно види на коју 
ставку предмера понуде се дати документ 
односи. 
Б) - Попуњеном, од стране наручиоца 
овереном и потписаном Потврдом о 
изведеним радовима, која је саставни део 
ове КД и - Фотокопијом оконачнеситуације 
потписанеи оверене од стране наручиоца и 
надзорног органа као доказом да су радови 
завршени 
В) Сертификат система менаџмента 
квалитетом ISO9001, успостављен систем 
управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду OHSAS18001, 
успостављен систем управљања заштитом 
животне средине ISO 14001, систем 
управљања енергијом ISO 50001, систем 
безбедности информација ISO 27000 за 
производњу опреме за дистрибуцију 
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електроенергетских и 
телекомуникационих објеката и 
постављање електроинсталације и 
опреме. 

електричне енергије, пројектовање и 
изградњу електроенергетских и 
телекомуникационих објеката и постављање 
електроинсталације и опреме. 

Г) ПОСЛОВНИ КАПЦИТЕТ 
 У С Л О В И Д О К А З И 

 

Да понуђач у власништву има инструмент 
за тестирање ел. инсталације, тзв. тестер, 
са потврдом о стручној оспособљености 
за рад са мерилом за испитивање 
громобранских и нн електричних 
инсталација најмање за једно стално 
запослено лице 

-Фактуром/рачуном о куповини инструмента 
и - Потврдом о стручној оспособљености за 
рад са мерилом за испитивање 
громобранских и нн електричних 
инсталација. 
Фотокопијом/ама уговора о радном 
ангажовању или М образац оспособљеног 
лица 

 

УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 
 

             Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведених у табеларном приказу обавезних услова понуђач доказује достављањем свих 
доказа наведених у табеларном приказу.       
             Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведених у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем свих 
доказа наведених у табеларном приказу.       
            За ову јавну набавку тражи се  испуњеност услова из члана 75. тачке 5) ЗЈН. 
            Испуњеност обавезног услова из члана 75.став 2. ЗЈН за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, наведног у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (У делу 6. ове Конкурсне документације, 
Образац 6.4), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. 
           Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 
достави ОП образац лица овлашћеног за заступање. 
           Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да  
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) ЗЈН дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
            Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједно.  
             Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, доказ из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 
доставља понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова, док доказе о испуњености додатних услова доставља 
онај понуђач из групе који испуњава тражени услов. 

Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање 
доставити за сваког члана групе понуђача.  

Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката 
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као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 НАПОМЕНА:  
            Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим 
уколико није другачије одређено конкурсном документацијом. 
            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 
о додели уговора, односно закључења уговора односно током важења  уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
            Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача са 
којима ће закључити уговор, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  
            Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
             Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 
4) Закона, сходно чл. 78. Закона. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
            Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ.  
            Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  
            Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
             Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 
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5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25.дана од дана отварања понуда 
5.1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
5.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛА 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом Наручилац ће 
уговор доделити оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова, а потом оном 
понуђачу који понуди дужи гарантни рок за изведене радове.  
  
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и исти 
гарантни рок .Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, 
и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

6.1. Образац  ПОНУДЕ 
 

П О Н У Д А    БРОЈ __________ од ____________ године   
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА  ЈН ОП 03/2019 
 
 На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019, објављеног на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.etspupin.edu.rs    дана 13.11.2019. 
године  
 

 
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
 

ПРАВНИ ОБЛИК  
 

ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА  
(заокружити одговарајућу величину)     А: велико       Б: средње       В: мало     Г: микро                

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА  
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС  
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  
 

ПИБ  
 

МАТИЧНИ  БРОЈ  
 

НАЗИВ И ШИФРА  ДЕЛАТНОСТИ  
 

БРОЈ РАЧУНА  
 

НАЗИВ БАНКЕ  
 

Интернет страница на којој су докази 
из члана 77.ЗЈН јавно доступни 
(уколико се не достављају уз понуду, а 
ако се даје изјава не треба попуњавати) 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а да не 

2. НАЧИН  ПОДНОШЕЊА  ПОНУДЕ 
(заокружити начин подношења понуде) 

http://www.etspupin.edu.rs
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§ САМОСТАЛНО 
§ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
§ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

3. РОК  ВАЖЕЊА  ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда 

           РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
                    

 
4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА  И  ОСТАЛИ  ПОДАЦИ  БИТНИ  ЗА  ЗАКЉУЧЕЊЕ   УГОВОРА 

 

ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ   РАДОВА : ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА 
РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019 

 
УКУПНА ЦЕНА  без обрачунатог  ПДВ-а:  

ПДВ:  
 
УКУПНА ЦЕНА  са обрачунатим ПДВ-ом:  

 
РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА:  

ГАРАНТНИ РОК:   

УСЛОВИ И  НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
30% авансно, остало по привременим, 
односно окончаној ситуацији 

  

 
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује  да 
су тачни подаци који су  наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, 
потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен 
као носилац посла.    

Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни 
део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о 
подизвођачу. 

 Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о 
понуђачу из групе понуђача. 
        
 
            Место и датум:                                                               ПОНУЂАЧ:             
 
        ____________________                                                   ____________________ 
                                                                   М.П.                  Име и презиме – читко написано 
                                                                        
                                                                                               _____________________ 
                                                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 
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Образац  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019, објављеног на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.etspupin.edu.rs  дана 13.11.2019. 
године, изјављујем да понуду подносим са подизвођачем: 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

ПРАВНИ ОБЛИК  
 

ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА  
(заокружити одговарајућу величину) А: велико       Б: средње       В: мало     Г: микро                

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС  
 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 

 

ПИБ  
 

МАТИЧНИ БРОЈ  
 

БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ  
 

Да ли је обвезник ПДВ- и уколико 
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ 

 
 

% укупне вредности набавке која је 
поверена подизвођачу 

 
 

 
 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 
 
 

 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

Подизвођач се налази у регистру понуђача АПР-а да не 
 

 НАПОМЕНА: Образац се попуњава и подноси само ако се понуда подноси са подизвођачем. 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за 
сваког подизвођача и доставити уз понуду.  

 
           Место и датум:                                                                  ПОНУЂАЧ: 
 

         ________________________                                          _______________________ 
                                                                         М.П.             Име и презиме – читко написано 

                                 
                                                                                               ______________________ 
                                                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 
 

http://www.etspupin.edu.rs
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Образац ПОДАЦИ О  ПОНУЂАЧУ  КОЈИ  ЈЕ  ЧЛАН  ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

 
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019, објављеног на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.etspupin.edu.rs   дана 13.11.2019. 
године изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, односно подносимо заједничку 
понуду: 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
 

ПРАВНИ ОБЛИК  
 

ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА  
(заокружити одговарајућу величину) А: велико       Б: средње       В: мало     Г: микро                

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА  
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС  
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  
 

ПИБ  
 

МАТИЧНИ БРОЈ  
 

БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ  
 

Да ли је обвезник ПДВ-а и уколико 
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ 

 

Имена и одговарајуће 
квалификације лаца које ће бити 
одговорна за извршење уговора о 
јавној набавци 

 

Подаци о обавези за извршење 
уговора 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а да не 
 

 НАПОМЕНА: Образац попуњавају и подносе само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду. У том случају образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за 
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.  
           

Место и датум:                                                                   ПОНУЂАЧ: 
 

         ________________________                                         _______________________ 
                                                                         М.П.            Име и презиме – читко написано 

                                 
                                                                                             ______________________ 
                                                                                  Својеручни потпис овлашћеног лица 
 
 

http://www.etspupin.edu.rs
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Образац  СПОРАЗУМА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019 објављеног на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.etspupin.edu.rs    дана 13.11.2019. 
године, овим споразумом следећи чланови групе понуђача: 
Редни 
број 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ или 
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ СЕДИШТЕ И АДРЕСА ОВЛАШЋЕНО 

ЛИЦЕ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

  
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова – 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019, ЈН ОП 
03/2019, чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу и обавезују се да ће: 

• Члан  групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели бити члан групе 
који ће бити НОСИЛАЦ ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, потписати уговор о јавној набавци  и  

• Одређују опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, и 
то члан групе понуђача под редним бројем: 

 
1. да извршава ____________________________________________________________ 

                            
       _________________________________________________________________________ 

 
2.  да извршава: ___________________________________________________________ 

                                                     
        _________________________________________________________________________ 

 
3.  да извршава:___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        
        _________________________________________________________________________ 
 
 
За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели   
                                                                                                         _________________________                                      
                                                                                                                  ( Овлашћено лице)  
За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели   
                                                                                                         _________________________ 
                                                                                                                 ( Овлашћено лице)  
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели  
                                                                                                        _________________________  
                                                                                                                 ( Овлашћена особа) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац попуњава понуђач, члан групе – носилац посла, односно његово овлашћено 
лице (лице са ОП обрасца). 
 
 
 
 
 

http://www.etspupin.edu.rs
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6.2     Образац  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), уз понуду 
прилажем 
 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
за јавну набавку радова – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН 

ОП 03/2019 
                                
                                           (*навести трошак) 

 
_________ динара без ПДВ-а 

Трошкови прибављања средстава обезбеђења 
 

  
__________ динара без ПДВ-а 

Укупни трошкови без ПДВ 
 

 
_______________ динара 

Вредност ПДВ-а 
 

 
_______________ динара 

Укупни трошкови са ПДВ 
 

 
_______________ динара 

 
НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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 средстава обезбеђења.  
Уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове 
 Достављање овог обрасца није обавезно. 
  
 
 
 
 
           Место и датум                                                Подносилац захтева – овлашћено лице 
 
 ________________________                                             _______________________ 
                                                                                          Име и презиме – читко написано 
                                                        М.П. 
                                                                                              ______________________ 
                                                                                      Својеручни потпис овлашћеног лица 
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6.3  Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова 
(”Службени гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019),  

 
 

 
ПОНУЂАЧ _______________________________________________  даје: 

назив понуђача 
 
 

  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну 

набавку радова – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 
03/2019 Наручиоца – ЕТШ ‘‘МИХАЈЛО ПУПИН’’ Нови Сад, Футошка 12, по Позиву за 
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  
www.etspupin.edu.rs   дана 13.11.2019. године, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
                Место и датум:                                                    Давалац изјаве – овлашћено лице 
 
         ________________________                                          _______________________ 
                                                                                             Име и презиме – читко написано 
                                                           М.П. 
                                                                                                   ______________________ 
                                                                                            Својеручни потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју 
примерака. 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.etspupin.edu.rs
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6.4. Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ 
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ -  ЧЛ. 75. став 2  
ЗЈН 
 
 
 У складу са чланом 75. став 2  ЗЈН, ____________________________________  
                                                                                           ( назив понуђача)  
____________________________________________ даје: 

 

ИЗЈАВУ  

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђујем да сам  приликом 
састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима 
рада и заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде за јавну набавку радова – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА  ЈН ОП 03/2019 
 
 
                  Место и датум:                                                    Давалац изјаве – овлашћено лице 
 
         ________________________                                          _______________________ 
                                                                                                 Име и презиме – читко написано 
                                                           М.П. 
                                                                                                   ______________________ 
                                                                                            Својеручни потпис овлашћеног лица 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује 
да испуњава обавезни услов из члана 75. став 2. ЗЈН.  
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(ОБРАЗАЦ 6.5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  

 
     

 
 

 
 
    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          
изјављује да је извршио обилазак локације   и увид у техничку документацију  ради 
подношења понуде за јавну набавку радова - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА 
РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019. 
 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2019. године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                 
______________________________ 

 м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
 
 

                                            ______________________________ 
           (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 
 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од 
стране Наручиоца и Понуђача) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 62 / 80 
ЕТШ ''МИХАЈЛО ПУПИН'' Нови Сад   Конкурсна документација за ЈН ОП 3/2019 

 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
МОДЕЛ УГОВОРА (понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача који 
је у Споразуму чланова групе понуђача означен као носилац посла. 

 
УГОВОР  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА –  

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА  
ЈН ОП 03/2019 

 
Закључен на основу спроведеног посупка јавне набавке отворени поступак ЈНОП 

03/2019, између: 
1.  ЕТШ ''Михајло Пупин'' из Новог Сад, Футошка 17, (у даљем тескту: Наручилац), кога 
заступа  директор Милаб Вукобрат, и 
2.  _________________________ из __________________, ул. ____________________ бр.___ 
  
(у даљем тескту: Извођач), кога заступа  _________________________________. 
                                                                 

Подаци о наручиоцу Подаци о извођачу 
МАТИЧНИ БРОЈ 08063341 МАТИЧНИ БРОЈ  
ПИБ 101708719 ПИБ  
БРОЈ РАЧУНА 840-1594660-91 БРОЈ РАЧУНА  
ТЕЛЕФОН   ТЕЛЕФОН  
ЕЛ. ПОШТА е – 

mail:javnenabavke.etspupin@gmail.com 
ЕЛ. ПОШТА  

*(ако је заједничка понуда подаци о члану групе понуђача који је носилац посла) 
 

Основ уговора 
Број Конкурсне документације  2602-УП 
Редни број ЈН ЈН ОП  03/2019 
Датум објављивања Позива за подношење позива на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца 13.11.2019. године 

Број и датум одлуке о додели уговора: * 
Понуда изабраног понуђача деловодни  број Наручиоца: * 
*поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је набавка радова -  ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ 
ОРМАНИМА ЈН ОП 03/2019 (у Даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке 
наручиоца . 
Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  
број : _________ oд _____________. објављеног на Порталу јавних набавки, 
конкурсној документацији број ______ oд ________.  и Понуди извођача  број 
:__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој 
специфиикацији – предмеру радова. 
Уговореним радовима из овог члана сматарају се и вишкови или мањкови радова у 
складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу  
( ''Сл.лист СФРЈ“, бр: 18/77). 

mailto:javnenabavke.etspupin@gmail.com
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ЦЕНА 
Члан 2. 

 
Уговорне стране прихватају укупну  цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од 
___________________ динара без пореза на додату вредност, односно 
_______________ динара са порезом на додату вредност. 
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији 
предметне набавке . 
Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Плаћање се врши  100% авансно од уговорене цене,  у року од 45 дана од дана 
потписивања уговора ,након што Понуђач преда наручиоцу банкарску гаранцију за авансно 
плаћање , бланко соло меницу за добро извршење посла и авансни предрачун у три 
примерка, који мора бити оправдан закључно са испостављањем окончане ситуације. 
  
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 
 
Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и 
коначном обрачуну. 

 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 4 
 

Извођач се обавезује Да радове који су предмет овог уговора изведе у року од __________ 
календарских дана у складу са достављеним динамичким планом, рачунајући од од дана 
увођења у посао. 
 Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 
увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац 

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту 
Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за авансно плаћање и бланко соло 
меницу за добро извршење посла. 

Под роком завршетка радова сматра се дан  потписивања записника о примопредаји, 
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан  5. 
 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 
-  у случају елементарних непогода и дејства више силе 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца  
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од 
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе 
постигну писмени споразум. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 
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УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 
Члан 6 

 
Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни 
орган  ће извршити пре уградње истих. 
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о 
примопредаји . 
Извођач је обавезан да: 

- свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране 
надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са 
коначним обрачуном радова. 

-  пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид 
надзорном органу 

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и 
суседним објектима  

- обезбеди присуство и учешће својих представника и представника 
подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном року 

- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у 
остављеном року 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у 
свему придржава пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и 
техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , 
запошљавању и условима рада норматива и стандарда. 
 Извођач радова је дужан да приступи  извођењу: 

1) хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз 
сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а 
потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним 
догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко 
налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних 
радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, 
упозори Инвеститора о наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, 
односно  околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико Извођач 
радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има право да раскине 
уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. Инвеститору 
припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу 
суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају 
Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од 
извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању 
ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а 
писмено у року од 24 часа. 

2) вишкова радова, који не прелазе 20% од уговорене вредности радова, и који 
се сматрају већ уговореним радовима  у оквиру уговорене вредности 
предметних радова.  
 

 
Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. 
Закона о јавним набавкама, а у склaду са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из 
став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени. 
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 7. 
1. Извођач радова је дужан одмах, а најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора 
достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  100%  од уговорене 
вредности радова  са пдв-ом са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за 
извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично 
не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и 
платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или 
мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
 
У колико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви 
трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
 
2.Извођач радова је дужан одмах, а најдаље у року од 15дана од дана закључења уговора, 
достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло менице са меничним писмом 
на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла 
;Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати 
додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ 
од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање 
спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 
30дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење 
обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног 
овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности 
понуде и у динарима, са навођењем рока важности који је 30 дана дужи од дана одређеног 
као крајни рок за реализацију уговора). 
Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се 
сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.  
 
3.Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу 
достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду 
Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза 
на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на 
квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није 
држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити 
безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће 
рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац  
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да 
садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока. 
 

 
ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 

 
Члан 8. 

 
Гарантни рок за изведене  радове износи  ___  године од дана потписивања 
записника о примопредаји радова. 
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком 
ориналног произвођача  и тече од  дана примопредаје радова .  
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Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта , записнички преда 
наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање. 

Члан 9. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или 
корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на 
уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала и опреме а који нису 
настали неправилном употребом  , као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима . 
 Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или 
физичко лице, на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у 
гарантном року. 
У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана 
, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа 
стварне штете. 
За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не 
сноси одговорност. 
 

Остале обавезе наручиоца и извођача 
 

Члан 10. 
 
Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за 
обављање послова надзора предмета набавке .  
Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, 
благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, 
радника и суседних објеката-просторија.  
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове 
од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу. 
Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице 
услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 
Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је 
настао као последица извођења радова. 
 

Измене током трајања уговора 
 

Члан 11  
У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова који прелазе 10% од 
уговорених количина радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу 
“Сл. лист СФРЈ, бр. 18/77 ), стручни надзор не може дати налог за њихово 
извођење без претходне писане сагласности Наручиоца. 

 

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво 
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије 
количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац ће 
поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама. 

 
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине 
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност 
Наручиоца. 
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По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних 
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним 
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и 
количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, 
најкасније у року од два дана од дана пријема. 
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца 
неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља 
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена 
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по 
основном уговору и анексима уговора. 

Непредвиђени радови 
 

Члан 12 
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 

непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног 
органа, предмер непредвиђених радова. Надзорни орган доставља Наручиоцу 
захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора 
да садржи: 

1) предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, 
оверен од стране надзорног органа; 

2) детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу 
са «Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: 
„Грађевинска књига“). Анализе цена непредвиђених радова из допунских 
понуда раде се на основу следећих елемената:  
а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у 
износу од _________ динара без ПДВ-а;  
б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, 
енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове. 
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 

радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина 
и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније 
у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање 
непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног 
позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, 
Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за 
додатне радове (непредвиђене радове). 

Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране 
Наручиоца и закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у 
року од 7 дана од потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 5., став 
1., тачка 1. овог уговора, за вредност уговорених непредвиђених радова. 

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне 
извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након 
што их изведе. Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности 
Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се 
уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова. 

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или 
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за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима 
(клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне 
документације. 

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, 
приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог 
члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о 
основаности примене преговарачког поступка.  

За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за 
технички преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у 
складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног 
мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

 
Примопредаја изведених радова 

 
Члан 13 

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року 
завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед , 
најкасније 7 дана пре завршетка свих радова . 
Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених 
радова и достави га наручиоцу 7 дана по завршетку свих радова . 

 
Члан 14 

 
Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по 
свим захтевима те комисије . 
У колико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на 
изведене радове, извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија . 
По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед , наручилац и 
извођач ће без одлагања , а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова.Комисију за примопредају и коначни обрачун 
формира наручилац . Комисија је састављена од непарног броја чланова 
овлашћених представника уговорених страна , уз учешће надзорног органа и 
одговорног лица на градилишту . 
 

Члан 15 
 
Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ 
Представник Наручиоца је _____________________. 
 

 
Уговорна казна 

 
Члан 16 

 
Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора 
дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од 
укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% 
вредности уговорених радова. 
Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем рачуна. 
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Раскид уговора 
 

Члан 17 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
• Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао 

; 
• Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за 

извођење радова; 
• Ако извођач радове изводи не квалитетно ; 
• Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ; 
• Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не 

настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ; 
• Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за поврат 

авнсног плаћања и добро извршење посла. 
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију добро извршење 
посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која 
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова 
новог извођача за те радове. 

 
Члан 18 

 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са 
отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи 
основ за раскид уговора . 
 
 
 

Члан 19 
 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна 
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора . 

Члан 20 
 

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених 
радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна 
за раскид уговора . 
  

Завршне одредбе 
 

Члан 21 
 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима 
,Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу, Закон о јавним 
набавкама. 
 

Члан 22 
 
У случају спора  надлежан је суд у Новом Саду. 
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Члан 23 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 
(четири) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка. 
 
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА   ЗА ПОНУЂАЧА 
__________________      ___________________ 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 
језику и поступак отварања понуда се води на српском језику.   
  
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке податке у обрасце 
који су саставни део Конкурсне документације. 

Понуда мора бити јасна, прецизна и недвосмислена. Понуда мора да садржи све 
елементе који су тражени у Позиву за подношење понуде, Конкурсној документацији 
односно у Упутству понуђачима како да сачине понуду, евентуално накандно објављеним 
изменама и допунама Конкурсне документације и додатним појашњењима. 
 Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се 
утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, 
односно установила квалификованост понуђача. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и 
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).  

Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  

Ако понуђач самостално подноси понуду овлашћено лице понуђача потписује и 
оверава печатом све обрасце. 

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем овлашђено лице понуђача 
потписује и оверава печатом све обрасце. 

Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице 
понуђача који је у споразуму групе понуђача означен као носилац посла, потписује и оверава 
печатом све обрасце. 

Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују 
и оверавају сви чланови групе. 

Уз понуду понуђач мора обавезно доставити ОП образац лица овлашћеног за 
заступање.  

Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање 
доставити за сваког члана групе понуђача.  

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 
достави ОП образац лица овлашћеног за заступање. 
Потребна документа сложити према редоследу из табеле Обавезна садржина понуде. 

Обавезна садржина понуде: 
1. Техничка спецификација  
2. Образац структуре цене-предмер радова 
3. Захетавна средства обезбеђења  
4. Образац ПОНУДЕ 

Подаци о подизвођача (уколико се подноси понуда са подизвођачем) 
Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) 
Споразум чланова групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) 

5. Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (није обавезан) 
6. Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
7. Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА да су при састављању својих понуда изричито 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  

8. Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН  (обавезни услови) 



                

 72 / 80 
ЕТШ ''МИХАЈЛО ПУПИН'' Нови Сад   Конкурсна документација за ЈН ОП 3/2019 

9. Докази о испуњености услова из члана 76. ЗЈН  (додатни услови) 
10. Модел уговора  
11. ОП образац лица овлашћеног за заступање (и понуђач и подизвођач и члан групе). 

 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији, 
затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу 
утврдитида се први пут отвара. 

Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од 
понедељка до петка од 07.00 до 13.00 часова) или поштом на адресу:  

ЕТШ ‘‘МИХАЈЛО ПУПИН’’Нови Сад, Футошка 17. са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ 
НАБАВКУ РАДОВА – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА 
ЈН ОП 03/2019, – НЕ ОТВАРАТИ“ 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.  

На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе 
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
датума и часа назначеног у Позиву за подношење понуда. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до 
назначеног датума и часа. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се 
вратити понуђачу.  
 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама ЕТШ ''Михајло Пупин ''Нови Сад, 
Футошка 17, последњег дана рока за подношење понуда  назначеног у Позиву за 
подношење понуда и евентуалним обавештењима о продужењу рока за подношење понуда, 
обављеним на Порталу јавних набавки,. и интернет страници Наручиоца www.etspupin.edu.rs  

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање 
писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје 
Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за 
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 
 
3. ПАРТИЈЕ: Ова набавка није обликована по партијама. 
 
4.    ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.   
 
5.    НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  (члана 87. став 6 ЗЈН) 
 

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју 
понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени 
или повлачењу понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи  који део понуде мења односно 
који документ накнадно доставља. 

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде се подноси на адресу 
Наручиоца (ЕТШ ‘‘МИХАЈЛО ПУПИН’’Нови Сад, Футошка 17.) путем поште или непосредно 
преко писарнице, са обавезном назнаком „ИЗМЕНА ПОНУДЕ или ДОПУНА ПОНУДЕ или 
ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП 03/2019.  

У супротном понуда се неотворена враћа  понуђачу. 
Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за 

подношење понуде и истека рока важења понуде. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 
 
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

http://www.etspupin.edu.rs
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  Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду 
са подизвођачем. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 
става ове подтачке (члан 87. став 4.). 

 
7.    ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе:  
- да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,  
- назив подизвођача, односно основне податке о подизвођачу,  
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може  бити 
већи од 50% као и  
- део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе 
о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН и члана 76., а доказ 
о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.  

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове 
сходно члану 76. Зкона, испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1. члану групе који ће бити носилад посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2. опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу, а све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, 
потписују и оверавају сви чланови групе. 

Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање 
доставити за сваког члана групе понуђача. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.   
Плаћање се врши  100% авансно од уговорене цене,  у року од 45 дана од дана 
потписивања уговора ,након што Понуђач преда наручиоцу банкарску гаранцију за авансно 
плаћање , бланко соло меницу  за добро извршење посла и авансни предрачун у три 
примерка, који мора бити оправдан закључно са испостављањем окончане ситуације,  
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених 
количина уговорених радова и уговорених цена. 
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 
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Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и 
коначном обрачуну. 
 
 Понуђач је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум 
закљученог уговора о предметној јавној набавци. 

Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице, 
акредитиви, банкарске гаранције и слично).  

 
Гарантни рок:  
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова  
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком 
ориналног произвођача са атестима за уграђени материјал  и тече од  дана примопредаје 
радова. 
Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да 
исте отклони  у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 
Рок извршења:  
Рок извршења не може бити дужи од 40 календарских дана  , од момента увођења у посао. 
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у 
посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац 

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту, 
Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за авансно плаћање и бланко соло меницу за 

добро извршење посла 
Наручилац је дужан да у понуди наведе рок извршења радова и гарантни рок  јер ће 

се рок извршења радова и гарантни рок користити као први резервни критеријуми за доделу 
уговора. 
Рок важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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 на може мењати 

понуду. 
 

Други захтеви: 
Понуђач је у обавези да достави динамички план који мора бити у складу са роком 
извршења радова  . 

 
10.   ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
Цена мора бити исказана у динарима,  без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
  Јединичне цене из понуде се сматрају фиксним и за време трајања уговора се 

не могу мењати. 
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална 

измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача, 
тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.  

У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција 
понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
1.       Банкарску  гаранцију за ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 
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Изабрани понуђач је дужан одмах, а најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора 
достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  100%  од уговорене 
вредности радова  са пдв-ом са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за 
извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично 
не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и 
платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или 
мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
 
У колико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви 
трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
2. Бланко соло меницу за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року од 15дана од дана 
закључења уговора, достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло менице 
са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за 
добро извршење посла ;Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. 
Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио 
наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат 
понуђача и траје најмање 30дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију 
уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан 
назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се 
издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности који је 30 
дана дужи од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора). 
Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се 
сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.  
 
3. Бланко соло меницу за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави 
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко  
соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на 
додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на 
квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није 
држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити 
безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће 
рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац  
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да 
садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока. 

 
 
 
12.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
          

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. 

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за јавну 
набавку  радова – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА ЈН ОП 
03/2019 може се упутити наручиоцу: 

•  писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 
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наручиоца (ЕТШ ‘‘МИХАЈЛО ПУПИН’’Нови Сад, Футошка 17 Нови Сад) или 
•  путем електронске поште: e-mail: javnenabavke.etspupin@gmail.com или  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде и може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је 
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно 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 отврања понуда.  

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. 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 

су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

 
 

14.  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. 
 

15.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу непосредно, поштом 
на адресу: ЕТШ ‘‘МИХАЈЛО ПУПИН’’Нови Сад, Футошка 17, Нови Сад, препоручено са 
повратницом, на  е – mail: javnenabavke.etspupin@gmail.com  
сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема 
захтева за заштиту права. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са члана 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 

mailto:javnenabavke.etspupin@gmail.com
mailto:javnenabavke.etspupin@gmail.com
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 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 
наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона; 
7) потпис подносиоца. 
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара  у 
свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази на сајту 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 Као доказ о уплати таксе прихватиће се: 
 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000,00  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1.  
 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава);  
 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 
 
16.  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
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се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест 
месеци. 

 
17.  ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА  77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 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. 
 
18.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
 Наручилац је дужан да уговор достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 Након што наручилац понуђачу достави потписани уговор, понуђач је дужан да у року 
од три дана наручиоцу достави потписан уговор са припадајућим прилозима. 

 
19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 
 Измене током трајања уговора: Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након 
закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета 
набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи 
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења, исту 
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији. 

 
20.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ 
ОБАВЕЗНА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 
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ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 
непосредно – директно на наведену адресу Наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или 
преко курирских служби. 

 
 
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   и з д а ј е    с е 
 

 
ПОТВРДА     О    ПРИЈЕМУ     ПОНУДЕ 

 
За учешеће у отвореном поступку јавне набавке радова – ОТКЛАЊАЊЕ 

НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА  ЈН ОП 03/2019 
 

Овом  потврдом  Наручилац, ЕТШ ‘‘МИХАЈЛО ПУПИН’’  из Новог Сада  

Анђе Ранковић  бр.2 , потврђује да је дана ____________ 2019. године, од стране 

__________________________________ (име и презиме), као овлашћеног представника 

Понуђача __________________________________________________________________ из 

________________________ ул. ______________________________________ бр._____, 

предата  П О Н У Д А за ЈН ОП 03/2019,  код Наручиоца евидентирана и заведена под 

бр.____________ од _____._____.2019. године, време пријема ________ часова. 

 
 
 
 
                                                                                       За Наручиоца: 
 

                                                                   _____________________ 
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ПОДНОСИЛАЦ: 
    (попуњава  Понуђач) 

 
 
 
 
 
ПРИМАЛАЦ: 

 ЕТШ''МИХАЈЛО ПУПИН'' 
Футошка 17 Нови Сад  

 
П О Н У Д А 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – 

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА 
РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА  

ЈН ОП 03/2019 
НЕ  ОТВАРАТИ  ! ! ! 

 
 

Датум и сат подношења: 
      (попуњава  Наручилац) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


