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На основу члана 32,  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 01.01.-179844/10-2020 oд 26.05.2020. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01.01.- 179844/11-
2020  oд  26.05.2020. године припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БР.ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА – 
ХЕ ЂЕРДАП 

(ПО ПАРТИЈАМА) 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

                                              

1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о предмету набавке 

3. Спецификација добара са структуром цене 

4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност 
услова 

5. Критеријум за доделу уговора 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

7. Обрасци  

8. Прилози 

9. Модел уговора 

 

Укупан број страна документације: 135 
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1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Назив и адреса 

Наручиоца 

Ј.П. „Електропривреда Србије“ Београд, 
 Балканска бр.13, 11 000 Београд 

Огранак ХЕ „Ђердап“ Кладово,  
Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово 

Интернет 
страница 

Наручиоца 

www.djerdap.rs, www.eps.rs, 

Врста поступка Отворени поступак 

Предмет јавне 
набавке 

Набавка добара: 
Резервни делови и разни материјали за потребе погона – 

ХЕ Ђердап 

Опис сваке 
партије 

Jавна набавка је обликована по партијама и то: 
 

1. Резервни делови – ХЕ Ђердап 1; 
2. Резервни делови за једносмерни развод– ХЕ 

Ђердап 1; 
3. Резервни делови за систем ТВ– ХЕ Ђердап 2; 
4. Резервни делови система регулације – ХЕ Ђердап 2; 
5. Резервни делови за уљну главу – ХЕ Ђердап 2; 
6. Резервни делови за систем хлађења генератора – 

ХЕ Ђердап 2; 
7. Резервни делови за турбинску опрему - прстен 

заптивача вратила турбине – ХЕ Ђердап 2; 
8. Резервни делови за турбинску опрему – гумени 

заптивачи – ХЕ Ђердап 2; 
9. Резервни делови за потребе погона – Власинске ХЕ; 
10. Резервни делови за систем статичке побуде – 

Власинске ХЕ; 
11. Резервни делови за систем заштите од побега 

генератора – ХЕ Пирот; 

Циљ поступка  Закључење Уговора о јавној набавци  

 
 

Контакт 

Миљан Мариновић, дипл.инж. 
e-mail: miljan.marinovic@djerdap.rs 

Весна Вулпић, дипл. правник 
e-mail: vesna.vulpic@djerdap.rs 

 
 
 
 

http://www.djerdap.rs/
http://www.eps.rs/
mailto:miljan.marinovic@djerdap.rs
mailto:vesna.vulpic@djerdap.rs
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2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1.  ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ 
РЕЧНИКА  НАБАВКЕ 
 
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

 Резервни делови и разни материјали за потребе погона – ХЕ Ђердап – по 
партијама; 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

 Гумени и пластични материјали - 19500000; 

 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – 

31000000; 

 Индустријске машине – 42000000; 

 Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у 

грађевинарству (изузев електричних апарата) – 44000000; 

 

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији 
(поглавље 3. Конкурсне документације). 
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

3.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА 

ПАРТИЈА 1 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ – ХЕ ЂЕРДАП 1; 

 

ПАРТИЈА 2 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЈЕДНОСМЕРНИ РАЗВОД– ХЕ ЂЕРДАП 
1; 

 

ПАРТИЈА 3 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ТВ– ХЕ ЂЕРДАП 2; 

 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

количина 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Вентил кугла Dn125,Pn16; 
уградна мера L=400mm 

ком 2 

2. 
Вентил кугла Dn80,Pn16; 
уградна мера L=310mm 

ком 3 

3. 
Засун пљоснати са челичним клином  
Dn100; Pn10 

ком 3 

4. 
Засун овални са челичним клином  
Dn150; Pn16 

ком 2 

5. Вентил запорни Dn125,Pn16 ком 3 

6. Вентил запорни Dn80,Pn16 ком 3 

7. Вентил запорни Dn65,Pn16 ком 5 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

Количина 

(1) (2) (3) (4) 

1.  
Акумулатор за машину за прање подова RA 55 
B40, 12 V, 80 Ah гел Columbus 

ком 6 

2.  
Мотор усисивача са 3 турбине за самоходну 
машину за прање подова ARA 80 Columbus 

ком 2 

3.  Точкови погона за машину  ARA 80 Columbus ком 3 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

Количина 

(1) (2) (3) (4) 

1.  

Стационарна оловна акумулаторска батерија 
6ОПзС 420 са „aquagen“ чеповима за потпуну 
рекомбинацију гасова са флексибилним 
вијчаним везама 

ком 2 

2.  

Стационарна оловна акумулаторска батерија 
6ОПзС 600 са „aquagen“ чеповима за потпуну 
рекомбинацију гасова са флексибилним 
вијчаним везама 

ком 2 
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8. Вентил запорни Dn50,Pn16 ком 5 

9. Вентил запорни Dn40,Pn16 ком 5 

10. Вентил запорни Dn32,Pn16 ком 5 

11. Вентил запорни Dn25,Pn16 ком 5 

12. Вентил лоптасти 1/2'';Pn63;инокс ком 30 

13. Вентил лоптасти 3/4’’;Pn16 ком 20 

14. Вентил лоптасти 1’’;Pn16 ком 20 

15. Вентил лоптасти 5/4’’;Pn16 ком 20 

16. Вентил лоптасти 6/4’’;Pn16 ком 20 

17. Усисна корпа Dn200 ком 2 

18. Неповратна клапна навојна 6/4;инокс ком 3 

19. 
Плоча заптивна 4х1500х1500mm, 
безазбестна,p=40бара; t=200ºС 

табла 5 

20. 
Плоча заптивна 2х1500х1500мм, 
безазбестна, p=40бара; t=200ºС 

табла 5 

21. 
Манометар са пригушницом;0-10bar;ø100 
G1/2’’; Б доњи; класа 1,6  

ком 20 

22. 
Манометар са пригушницом;0-6bar;ø160 
G1/2’’; доњи; класа 1,6 

ком 20 

23. 
Манометар електроконтактни са 
пригушницом;0-6bar;ø160 G1/2'' 

ком 20 

 

ПАРТИЈА 4 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ СИСТЕМА РЕГУЛАЦИЈЕ – ХЕ ЂЕРДАП 2; 

ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ 

Општи услови: 

 Клизне лежајеве израдити према одговарајућој технологији према 
важећим стандардима (челични део). 

 Наношење бабита извршити хомогеним поступком – наваривањем. 

 Након ступања уговора на снагу, Наручилац ће доставити оригиналне 
лежајеве, само за позиције бр.3 и бр.4 из спецификације, произвођачу 
делова према којим ће се израдити идентични лежајеви, док ће се 
позиције бр.1 и бр.2 израдити према приложеним радионичким 
цртежима. 

 Извршилац услуге израде делова (Произвођач) се обавезује да омогући 
Наручиоцу и његовим овлашћеним представницима присуство и 
контролу спровођења технологије обраде и остварених мера као и 
технологије наношења бабита приликом међуфазне контроле и завршног 
пријема добара. 

 Произвођач је дужан да обавести представника Наручиоца најмање три 
дана пре о датумима међуфазног и завршног пријема. 

 Међуфазна контрола ће се извршити када лежај буде припремљен ( 
израђен на одговарајуће мере)  за процес заваривања.  
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 Контрола оствареног квалитета обрађених површина и мера као и 
контролу прионљивости бабита, врши се контролним уређајима 
Произвођача и Наручиоца. Евентуaлна несагласност мерења отклања се 
ангажовањем  овлашћене фирме од стране произвођача која би 
извршила екстерна мерења и контролу прионљивости бабита.  

 Завршни пријем и контролу прионљивости нанешеног бабита врши 
представник Наручиоца уз присуство произвођача добара. 

 Након свих провера Испоручилац и Наручиоц израђују записник о 
извршеној контроли и завршном пријему. 

 Укупна понуђена цена обухвата: комплетно израђени клизни лежајеви 
према цртежу односно узорку,  и транспорт до магацина ХЕ Ђердап 2. 

 
Технички услови:  

1. Израда лежајева се врши према приложеним цртежима, датим у прилогу 
за позиције бр. 1 и бр.2. За позиције бр.3 и бр.4 из спецификације клизни 
лежајеви ће се израдити према узорку. 
Материјал употребљеног челика је: 41Cr4 EN 10083-3, односно: Č4131 
по   
ЈУС Ц Б9.021. Граница течења челика треба да је минимум 700Mpa. 

2. Тип  употребљеног бабита је: Б83. 
3. Због непостојања радионичког цртежа за позиције бр.3 и бр.4, димензије 

за лежаје под тачком бр.3 и 4 ће се узети према оригиналном делу. 
4. Изглед клизних лежајева  за позицију бр. 3 и бр. 4 из спецификације је 

исти  као и за позиције бр. 1 и бр. 2 , само је разлика у габаритима. 
За позицију бр.3 унутрашњи пречник је Ø39, док је за позицију бр.4 
унутрашњи пречник Ø54. 

5. Приликом међуфазне контроле Представник Наручиоца и произвођача 
усагласиће тачну унутрашњу меру (толеранцију), коју  треба израдити са 
смањеним пречником за 1мм, за све позиције из спецификације. 

6. Након израде произвођач треба да достави документ (атест) о хемијском 
саставу-типу челика од кога се израђују лежајеви. Такође, треба да 
достави и документ (атест) о хемијском саставу употребљеног бабита.     

7. Бабит нанети методом наваривања (хомогени поступак).  Произвођач 
треба да поседује одговарајући атест за заваривача  ( ISO 9606-1 за 
поступке TIG 142T-FW8.2 ). 

8. Међуфазна и завршна контрола  добара од стране наручиоца обухвата: 
a. визуелну и димензиону контролу 
b. контролу пенетрантима 
c. контролу ултразвуком 

9. Готове клизне лежајеве заштитити одговарајућим средством за 
конзервацију и приложити тражене документе према стардарду  EN 
10204 
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ПОЗИЦИЈА БРОЈ 1. 
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ПОЗИЦИЈА БРОЈ 2. 
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Р. 
бр 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли-чина 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 16/40 ГТ са 

унутрашњим пречником  Ø24,  
ком 10 

2. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 16/40 ГТ са 

унутрашњим пречником  Ø31,  
ком 5 

3. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 63/40 ГТ са 

унутрашњим пречником  Ø39,  
ком 20 

4. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 63/40 ГТ са 

унутрашњим пречником  Ø54,  
ком 10 

 

ПАРТИЈА 5 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УЉНУ ГЛАВУ – ХЕ ЂЕРДАП 2; 

ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ 

Општи услови: 

 Разводне цеви израдити према одговарајућој технологији према важећим 
стандардима  

 Контролу вара извршиће представници Наручиоца 

 Извршилац услуге израде делова (Произвођач) се обавезује да омогући 
Наручиоцу и његовим овлашћеним представницима присуство и контролу 
спровођења технологије обраде и остварених мера приликом међуфазне 
контроле и завршног пријема делова 

 Произвођач је дужан да обавести представника Наручиоца о датумима 
међуфазног и завршног пријема 

 Међуфазна контрола ће се извршити када цев и прирубница буду 
припремљене  за процес заваривања.  

 Произвођач је обавезан да остварене мере након сваке операције унесе у 
картон мера   

 Контрола оствареног квалитета обрађених површина и мера врши се 
контролним уређајима Произвођача и Наручиоца. Евентуaлна 
несагласност мерења отклања се ангажовањем  овлашћене фирме од 
стране произвођача која би извршила екстерна мерења.  

 Произвођач је дужан да обезбеди и достави сва документа у вези  
контроле и испитивања према стардарду  EN 10204 

 Контрола варова и завршни пријем врши представник Наручиоца. Након 
свих провера Испоручилац и Наручиоц израђују записник о извршеној 
контроли и завршном пријему. 

 Укупна понуђена цена обухвата: израђена цев са прирубницом 
(заваривање и термичка обрада отпуштање), и транспорт до магацина ХЕ 
Ђердап 2 (Кусјак) 

 Произвођач се обавезује  да достави доказ да испуњава  стандард 
квалитета 

      ISO 9001:2008 
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Технички услови:  
1. Израда цеви се врши према приложеним цртежима, датим у прилогу 

2. За све делове разводних цеви користити врсту челика добре 

заварљивости Č0361, Č1212, Č0563 или еквивалент по европском стандарду. 

3. Разводне цеви израдити од бешавних цеви. Произвођач доставља 

документ (атест) о хемијском саставу-типу челика од кога се израђују цеви.    

4. Делове заварити електродом EVB-50 или аргоном. Доставити 

одговарајући атест за вариоца. 

5. Контрола варова од стране наручиоца обухвата: 

a. визуелну и димензиону контролу 

b. контролу пенетрантима 

c. контролу магнето флуксом 

6. Након заваривања урадити термичку обраду отпуштања и приложити 

документа по стардарду EN 10204. Температура и време отпуштања су: Тотп.= 

550÷600°C, t=1÷2h. 

7. Готове разводне цеви заштитити одговарајућим средством за 
конзервацију и приложити тражене документе према стардарду  EN 10204 

 

Р. 
бр 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Водна цев са 

прирубницом DN 300, 
(према цртежу из прилога) 

ком 7 
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ПАРТИЈА 6 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ХЛАЂЕЊА ГЕНЕРАТОРА – ХЕ 
ЂЕРДАП 2; 

 

Рбр Назив добра 
Јед. 

мере 
количина 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Тефлон плоча, 
1200x600x2mm, експандирани 
за заптивке (меки), еPTFE 

ком. 10 

2. 

Двослојна 
електроизолована гума 
1200x10000x4 

Отпорна на деми воду и 
хабање, испитана по SRPS 
Z.B1.304:2002; произвођач 
Вулкан Ниш тип 3000 

m² 24 

 

ПАРТИЈА 7 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТУРБИНСКУ ОПРЕМУ - ПРСТЕН 
ЗАПТИВАЧА ВРАТИЛА ТУРБИНЕ – ХЕ ЂЕРДАП 2; 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

1. Прстенове заптивача вратила турбине израдити према цртежима у прилогу. 

Материјал израде прстенова је аустенитни нерђајући челик X5CrNi18-10. 
Хемијски састав материјала треба да је у складу са захтевима из табеле 3 
стандарда EN 10088-3:1995. Дозвољена одступања вредности добијених 
анализом производа према табели 5 стандарда EN 10088-3:1995. 

Механичке особине материјала треба да имају вредности сагласно табели 10 
стандарда EN 10088-3:1995. 

Пре почетка израде прстенова испоручилац ће доставити наручиоцу уверење о 
контролисању ''3.1'' према EN 10204. 

 
2. Електроде и технологију заваривања одредиће испоручилац, односно његова 

служба заваривања. Ниво квалитета заварених спојева је ''C'', према ISO 
5817:2008. Након заваривања делове подвргнути термичкој обради, 
отпуштању. 

 
3. Након завршетка заваривања, а пре завршне обраде, испоручилац ће 

обавестити наручиоца о датуму контроле заварених спојева. Пријем заварених 
спојева врши се у присуству представника наручиоца. Испоручилац ће предати 
наручиоцу термограм о термичкој обради прстенова. Контрола заварених 
спојева обухвата следећа испитивања без разарања: 

- визуелно испитивање (ВТ), 
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- испитивање ултразвуком (УТ) и 
- испитивање пенетрантима (ОТ). 

Испитивање може вршити персонал сагласно стандарду ЕN 473 или ISO 
9712. Наручилац задржава право провере резултата испитивања методама без 
разарања својим средствима. 

Визуелно испитивање се изводи у складу са стандардом ISO 17637:2003 у 
обиму 100 %. 

Испитивање ултразвуком се изводи сагласно стандарду ISO 11666:2010. 
Испитује се заварени спој позиција 1 и 3 у обиму 100 %. Испитивање се изводи 
мануелно импулс-ехо техником и референтним испитним сондама. За 
критеријум прихватљивости меродаван је ниво 3 сагласно табели 1 стандарда 
ISO 11666:2010. 

Испитивање пенетрантима се изводи сагласно стандарду SRPS EN 571-
1:2005. Испитују се сви заварени спојеви у обиму 100 %. 

За критеријум прихватљивости меродаван је ниво 2 сагласно табели 1 
стандарда ISO 23277:2006. 

Након контроле заварених спојева испоручилац и наручилац ће израдити 
Записник о пријему заварених спојева. 

 
4. Испоручилац ће за спајање прстенова обезбедити следеће елементе за везу и 

испоручити их наручиоцу заједно са прстеновима: 
- вијак М16х50 SRPS M.B1.260 - 8.8 galZn  40 ком. 
- навртка М16 SRPS M.B1.601 ČV80   40 ком. 
- подлошка B16 SRPS M.B2.110   40 ком. 
- чивија А8х50 SRPS M.C2.205   16 ком. 

 
5. Прстенове заптивача статички балансирати. Дозвољени дебаланс износи 0,030 

kgm. Извештај о извршеном балансирању испоручилац ће предати наручиоцу 
на завршном пријему прстенова. 

 
6. Завршни пријем прстенова заптивача врши се у присуству представника 

наручиоца. Испоручилац ће обавестити наручиоца о датуму завршног пријема. 
На завршном пријему ће се извршити следеће провере: 

- преглед документације о изради прстенова, 
- испитивање заварених спојева пенетрантима (ОТ) након машинске обраде, 
- предмонтажа прстенова са димензионом контролом, 
- контрола квалитета обраде. 

 
7. Након извршене контроле, испоручилац и наручилац ће израдити Записник о 

завршном пријему прстенова. 

 
8. Испоручилац ће извршити обележавање делова прстенова тако да буде 

омогућена идентификација раздвојних површина. 

 
9. Испоручилац ће извршити паковање и транспорт прстенова у магацин ХЕ 

„Ђердап 2“ заједно са комплетном документацијом о фабричкој изради у 2 (два) 
примерка. 
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Прилог:     цртежи бр. C21701.44.216.500, Е21701.44.217.000, Е21701.44.218.000, 
Е21701.44.219.000, Е21701.44.220.000, F21701.44.221.000, 
F21701.44.222.000, Е21701.44.223.000 и F21701.44.224.000. 
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Рбр Врста услуге 
Јед. 
мере 

Обим 
(количина) 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Прстен заптивача вратила турбине 
цртеж C21701.44.216.500 

комад 2 

 

ПАРТИЈА 8 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТУРБИНСКУ ОПРЕМУ – ГУМЕНИ 
ЗАПТИВАЧИ – ХЕ ЂЕРДАП 2; 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

1. Манжета 1104x1172x14,5 цртеж F 21701.41.003-1 
Манжете које треба израдити користе се за заптивање лопатица радних кола 

на агрегатима ХЕ Ђердап 2. Материјал за израду манжети је гума отпорна на 
нафтне деривате и техничку (дунавску) воду, на бази кополимера који садржи 
акрилонитрил (NBR), добре отпорности на бубрење у уљу и применљива на 
температури од -30 ÷ +50°C. 

Механичке карактеристике гумених манжети: 
- тврдоћа – 50±5 Sh, 
- затезна чврстоћа – min. 8 N/mm2, 
- специфично издужење – min. 300 %, 
- трајна деформација – max. 55 %. 

Димензије и облик гумених манжети дефинисани су на цртежу који је 
саставни део конкурсне документације, регистарски број цртежа: F 21701.41.003-1. 

Не дозвољава се израда манжети из више делова спајањем. 
Ивице профила морају бити глатке, без избочина, засецања, пукотина или 

других оштећења. 
Коначни квантитативни и квалитативни пријем манжети извршиће се 

приликом испоруке у магацин ХЕ Ђердап 2. Уз испоруку гумених манжети 
испоручилац је дужан да достави атесте, сертификате или потврде о квалитету са 
свим вредностима захтеваних механичких карактеристика. Транспорт добара у 
магацин ХЕ Ђердап 2 обавља испоручилац. 
 

2. Гума радне заптиваче цртеж Е 21701.44.228.000 и 
3. Гума радне заптиваче цртеж Е 21701.44.228.000-1 

 
За позиције 2 и 3 важи: 

- Позиције 2 и 3 се разликују само по броју отвора на прстену, 36 односно 48 
отвора. Материјал за израду гумених прстенова је гума отпорна на техничку 
(дунавску) воду, на бази кополимера који садржи акрилонитрил (НБР), 
тврдоће 60±5 Sh. 

- Прстен се може израдити из једног, два или четири дела, избор је на 
произвођачу. Ако се израђује из једног дела, прстен је потребно исећи на 
једном месту по приложеном цртежу и не лепити. Уколико се прстен израђује 
из више делова један спој се не лепи. 

- Обратити пажњу приликом сечења прстена због смера обртања 
штитника, па прстен треба исећи као што је дато на приложеном цртежу. 

- Уколико се прстен израђује из више делова, у зони споја лепљењем 
одступање дебљине сме бити ±0,2 mm. 

-  
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Прилог: 1. Цртеж F 21701.41.003-1 - Манжета 1104x1172x14,5 
 2. Цртеж Е 21701.44.228.000 – Гума радне заптиваче 
 3. Цртеж Е 21701.44.228.000-1 – Гума радне заптиваче 

 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН 2000/0196/2020 (718/2020) 

 

Страна 29 од 135 

 

 

1. Манжета 1104x1172x14,5 цртеж F 21701.41.003-1 
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2. Гума радне заптиваче цртеж Е 21701.44.228.000 
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3. Гума радне заптиваче цртеж Е 21701.44.228.000-1 
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Рбр Врста услуге 
Јед. 
мере 

Обим 
(количина) 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Манжета 1104x1172x14,5 цртеж F 
21701.41.003-1 

ком. 20 

2. 
Гума радне заптиваче 
цртеж Е 21701.44.228.000 

ком. 2 

3. 
Гума радне заптиваче 
цртеж Е 21701.44.228.000-1 

ком. 8 

 

ПАРТИЈА 9 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА – ВЛАСИНСКЕ ХЕ; 

 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

количина 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Дупли     филтер     воде у систему 
аутоматике кугластог затварача ø 
1200мм за монтажу на зид, тип. BFD или 
одговарајући.  
Технички подаци: 
- пречник прикључка   ND 25  

- за филтрирање запрљане воде 

- дозвољени радни притисак NP20 

- температура воде +8 до 300 C 

- филтери за фине честице 750 µm 

- са подешавањем диференцијалног 

притиска 

Double water filter in ball valve ø 1200mm 
automatic system for wall mounting, type. 
BFD or appropriate. 
Technical data: 
- connection diameter ND 25 

- to filter contaminated water 

- allowed operating pressure NP20 

- water temperature +8 to 300 C 

- fine particle filters 750 µm 

- with differential pressure adjustment 

ком 1 

2. 

Уложак дуплог     филтера     воде BFD у 
систему аутоматике кугластог затварача 
ø 1200мм.  

Filter element for double water filter 
cartridge BFD in ø 1200mm ball valve 
automatic system. 

сет 2 

3. 
Крајњи пригушни вентил по шеми 
позиција 5036, цртеж бр. 11.0-1934  ком 1 
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Final throttle valve Scheme no.: 5036 
According drawing no.: 11.0-1934 

4. 

Фини филтер за воду под притиском 
NP40 bara (Слика.1) за заптивање 
металних лабирината пумпе, по шеми 
позиција 655, цртеж бр. 11.0-1934 

Fine pressure water filter NP40 bar ( 
Picture 1.) for sealing pump metal mazes, 
according to the scheme item 655, drawing 
no. 11.0-1934 

ком 2 
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ПАРТИЈА 10 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ СТАТИЧКЕ ПОБУДЕ – 
ВЛАСИНСКЕ ХЕ; 

 

Предмет јавне набавке је испорука резервних делова у Власинским ХЕ за 
систем статичке побуде са електричним кочењем производње Електротехничког 
института " Никола Тесла " из Београда. 

Основни подаци о опреми система побуде и електричног кочења 

На читавом систему Власинских ХЕ примењено је унифицирано решење 
опреме и софтвера система побуде и електричног кочења  на свим 
хидроелектранама ХЕ ''Врла 1, 2, 3 и 4'' и система побуде на ПАП " Лисина " 
укупно 10 синхроних генератора и 2 синхрона мотора. Установљена је 
концепција система побуде, квалитета, димензионисања опреме и унификације 
опреме на целом систему Власинских ХЕ. У циљу обезбеђења поузданости 
опрема је реализована  са стопостотном топлом резервом у регулацији и 
енергетским компонентама. 

Oпрема побудног система обухвата следеће целине: 
- побудни трансформатор, - Тp, 

- ормани побуде, и то : 

 

1. +ЈЕ1, служи за смештај регулационе, управљачке и сигналне логике 

постројења за побуду и кочење генератора, 

2. +ЈЕ2, представља излазни орман за везу са побудним намотајем 

генератора и у њему је смештена опрема за почетно    побуђивање, опрема 

за демагнетизацију генератора, опрема за пренапонску заштиту и мерни 

сензори струје и напона излазних величина, 

3. +ЈЕ3, служи за смештај тиристорског моста ТМ1 са растављачем и мерним 

сензорима за мерење улазнихих величина  струје и напона, као и отпорника 

за демагнетизацију, 

4. +ЈЕ4, служи за смештај тиристорског моста ТМ2 са растављачем и мерним 

сензорима за мерење улазнихих величина струје и напона и отпорника за 

пренапонску заштиту, 

5. +ЈЕ5, представља улазни орман за везу са побудним трансформатором и 

трансформатором за кочење и у њему су   смештени аутоматски заштитни 

прекидачи довода, међусобно механички блокирани, 

6. високонапонска опрема система побуде, смештена у ћелији +ЈЕ6, 

7. нисконапонску опрему система побуде, 

8. опрему за заштиту система побуде, 

9. везе система побуде. 

Електрично кочење агрегата обухвата: 

- растављач електричног кочења, смештен у ћелији +ЈЕ6, 

- трансформатор за независну побуду и електрично кочење, -Тк, 

- елементе електричног кочења у орману регулације система побуде 
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- везе система електричног кочења. 

- Енергетски трансформатори су суви, аралдитни, са намотајем вишег 

напона израђеног од бакра. Намотај нижег напона код побудног 

трансформатора је од алуминијума, а код трансформатора за електрично 

кочење од бакра. Опремљени су термосензорима и релејом за заштиту од 

преоптерећења. 

- Прекидачи су са електромоторним погоном. 

- Растављачи 6,3 kV су класични са електромоторним погоном, а 1 kV са 

ручним погоном. 

- Контактори су класични, ваздушни, са калемом са штедним отпорником и 

ламелираним магнетним колом, са одговарајућим калемом. 

- Мерни трансформатори су аралдитни, потпорног типа. 

- Отпорници су метални, са заштитом од додира и природним хлађењем. 

- Тиристорски мостови и тиристори су димензионисани за природно 

хлађење, а опремљени су брзим осигурачима, RC елементима на сваком 

тиристору и температурним сензорима на заједничком хладњаку сваке 

гране моста. 

- У орманима су уграђени вентилатори за принудно хлађење ормана са 

тиристорима. 

- Аутоматски регулатори напона су микропроцесорске изведбе, 

производње Електротехничког Института ’’Никола Тесла’’ из Београда, са 

карактеристикама које задовољавају тражене захтеве.  

- Електрична заштита је микропроцесорска са свим данас стандардним 

функцијама, потребним бројем дигиталних улаза и  излаза.  

- Систем за аквизицију података, производње Електротехничики Институт 

’’Никола Тесла’’ из Београда, је такође микропроцесорски, са свим данас 

стандардним функцијама и потребним бројем дигиталних улаза и излаза,  

- PLC има потребан број стандардних улазно-излазних модула и интерфејс 

за повезивање на управљачко-информациони систем. 

 

Рбр Назив добра 
Јед. 

мере 
количина 

(1)  (2)  (3) (4) 

1. 

Радна станица за аквизицију у систему 
побуде синхроних генератора базирана на 
17“ TFT Touch Panel Computer-u, Intel 
Chipset, CPU Intel Core procesor i3 или 
више, 4GB RAM, 512GB SSD меморије, 
без вентилатора, напајање 24VDC, IP65, 
индустријска намена, са носачем спољних 
димензија 452mm x 355mm за  panel 
уградњу RAL7035, са оперативним 
системом Windows 7 или више и 
инсталираним ампликативним софтвером 

ком. 2 
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за  управљање и надзор статичког система 
побуде и електричног кочења производње 
Eлектротехничког института " Никола 
Тесла "  Београд или одговарајућа. 

   2. 

Напајање за радну станицу аквизиције 
220VACDC/24VDC, минимум  5A,  Phoenix 
Contact тип QUINT-PS/1AC/24DC/5 , код 
2866750  или одговарајуће.      

ком. 2 

3. 

Електронски модул за аквизицију система 
побуде базиран на сензорима струје  
побуде LEM : AKV1:10mA/25mA, oзнака 
AKV_U, производње Eлектротехничког 
института " Никола Тесла "  Београд или 
одговарајућа. 

ком. 2 

4. 

Електронски модул за аквизицију система 
побуде базиран на сензорима струје  побуде  
LEM :  AKV2:12A/24mA, oзнака AKV_I, 

производње Eлектротехничког института " 
Никола Тесла "  Београд или одговарајућа. 

ком. 2 

5. 

Електронски модул за аквизицију система 
побуде базиран на сензорима струје  побуде  
LEM :  AKV3:12A/24mA, oznaka AKV_I 

производње Eлектротехничког института " 
Никола Тесла "  Београд или одговарајућа.
  

ком. 2 

6. 

Електронски модул за напајање 
аквизиционих модула  

BN-24VDC/±15VDC, 2х1,4А типа TRACO TEN 
40-2423 монтирано на штампаној картици 
Evropa формата са 32 пинским мушким 
конектором, производње  Eлектротехничког 
института " Никола Тесла "  Београд или 
одговарајућа. 

ком. 2 

7. 

Прекидач за демагнетизацију синхроних 
генератора (контактор R серије за 
прекидање DC струје са  DC управљањем) 
800A, 750VDC, 2 радна и један мирни главни 
контакт (2p(N.O.)+1p(N.C.), MAKE before 
BREAK), помоћни контакти укупно  
6NO+6NC, напон управљања 220VDC, један 
калем за  искључење, калем за укључење са 
штедним отпорником RE..CC, произвођач 
ABB, тип AM-CC-JORE800-21,  

код FPL8660036R6001 

или одговарајући. 

   ком. 1 
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8. 

Диодна картица за блокове напајања у 
орман ЈЕ1, улазни називни напон  100V, 
улазна називна струја 10A, производње 
Eлектротехничког института " Никола Тесла 
"  Београд  тип DK или одговарајућа.  

   ком. 2 

9. 

Отпорничка картица за сигнализацију у 
орман ЈЕ6, улазни напон 100V, улазна струја 
1A, производње Eлектротехничког института 
" Никола Тесла "  Београд  тип ОK или 
одговарајућа.  

ком. 2 

10. 

Модул за детекцију смера напона на ротору 
синхроног мотора SM  у току асинхроног 
залета, улаз је напонски до максимално 
100V пику, а излаз транзисторски за 100V, 
1A,  производње Eлектротехничког 
института " Никола Тесла "  Београд  или 
одговарајући. 

кoм. 2 

11. 
Моторни контактор 3p, 230V, 50Hz, 30kW 
Eaton тип DILM65 код 277894 или 
одговарајући. 

   ком. 1 

12. 
Моторни контактор 1NO, 230VAC, 5,5kW 
Eaton тип DILM12-10 код 276830 или 
одговарајући. 

   ком. 1 

13. 

Шпулна за искључење прекидача тип 
3АP1FG,                                                                                           
година производње   2011, називни напон                                                        
прекидача Ur  123 kV, сериски број  
прекидача 35117755,Siemens                                                                            
или одговарајућа. 

   ком. 

 

3 

 

 

ПАРТИЈА 11 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОБЕГА 
ГЕНЕРАТОРА – ХЕ ПИРОТ; 

 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

колич 

(1) (2) (3) (4) 

1.  

Модул надзорни Е1667 (монитор) за 
систем заштите генератора од надбрзине, 

Карактеристике: 
-напајање: 24VDC, 
-монтажа на плочи 
-један аналогни излаз, 
-1 voter за екстерни трип. 
-тип сензора који се прикључује на монитор: 
BRAUN A5S. 

ком 1 
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-време реаговања трип сигнала: 15ms, 
-тачност мерења и реаговања: 0.1RPM, 
-капацитет излазних контаката трипа: 3 A / 24 
V за DC13, 
-SIL3 - IEC61508, 
-дисплеј: 5 digits са red LED 
-комуникациони прикључак за подешавање: 
Single port PROFIBUS DP, up to 12 Mbit/s 
RS232, 
Испоручити са каблом и софтвером за 
подешавање. 
Braun Monitor E1667 за систем Е16А346.111 
Braun, или одговарајући 

2.  

Релеј 

са карактеристикама: 
-4 преклопна контакта, 220VDC (0.6А) 
-напајање шпулне: 24VDC, 
-Pick-up: 8ms 
-Drop out: 40ms 
-димензије: 42.5x50.4x72mm 
SIEMENS 7PA2712-0AA00-2 или 
одговарајући 

ком 2 

3.  

Изолациони претварач, 
Карактеристике: 
-улаз:NAMUR proximity sensors (EN 60947-5-
6) 
-излази: релејни 2 N/O contacts, AgSnO2, hard 
gold-plated, (250VAC-2A, 500VA), 
-напајање: (24 V DC -20%...+25%), 
-статусни дисплеј:  
Green LED (supply voltage), LED yellow 
(switching state) 
Red LED (line errors), 
-SIL2, 
-димензије: монтажа на DIN шину 
(12.5x99x114.5mm) 
Phoenix MACX MCR-SL-NAM-2RO (order no. 
2865010) или одговарајући 

ком 3 

4.  

Сензор са Differential Hall-Effect за мерење 
надбрзине генератора,  

Карактеристике: 
-напон: 5 до 30VDC, 
-излазна фреквенца: до 15kHz, 
-SIL3, IEC 61508:2010, 
-навој за монтажу: М12x1, 
-дужина: 50mm, 
-прикључак за конектор Bi4F/03, 
-степен заштите: IP67, 

ком 3 
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Braun A5S07B50 или одговарајући 

5.  

Индустријски Ethernet свич-пуно управљиви 

са следећим карактеристикама: 
- Eight 10/100BaseTX RJ-45 Ports 
-радна температура -40°C to 85°C, 
-ESD and Surge Protection Diodes на свим 
портовима, 
-Auto Sensing 10/100BaseTX, Duplex, and MDIX 
-Store-and-Forward Technology, 
-монтажа на DIN шину, 
-Редудантно напајање (10-30 VDC), 
-Конфигурација аларма, контакт, 
-Full SNMP and Web Browser Management, 
-Detailed Ring Map and Fault Location Charting 
-N-Ring™ Technology with ~30ms Healing, 
-N-View™ OPC Monitoring, 
-Plug-and-Play IGMP Support, 
-802.1Q tag VLAN and Port VLAN, 
-802.1p QoS and Port QoS, 
-EtherNet/IP™ CIP Messaging, 
-LLDP (Link Layer Discovery Protocol), 
-Trunking, 
-Mirroring, 
-802.1d, 802.1w, 802.1D RSTP, 
N-TRON 708TX или одговарајући 

ком 1 

 
3.2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА КАО САСТАВНИ 
ДЕО ПОНУДЕ  
Понуђач је у обавези да, уз понуду, достави каталоге или изводе из каталога или 
други документ на основу којих Комисија Наручиоца може да утврди да понуђена 
добра у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама из 
спецификације. 
 
3.3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ 
ИСПОРУКЕ 
Партије 1 и 2:  Произвођачка декларација, упутство о одржавању на 
српском језику,  

гаранцијски лист; 

Партија 3: Атести о квалитету производа, декларација производа, сертификат 
производа – потврда о квалитету производа; 

Партија 4: Атест о хемијском, саставу употребљеног материјала за израду 
лежајева; 

Партија 5: Атест о хемиском саставу употребљеног челика за израду водних 
цеви; 

Партије 7 и 8: Атестно-техничку документацију према захтевима датим у 
техничким карактеристикама конкурсне документације; 
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Партија 9: Атести о квалитету производа, декларација производа при 
испоруци добара; 

Партија 10: Атесте и сертификате добара, упутство за употребу и монтажу, 
упутство за складиштење; 

Партија 11: Декларацију произвођача као и атестну документацију, технички 
лист, гарантни лист и техничко упутство за рад; 

 
3.4.  РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може 
бити дужи од:  

Партија 1:     30 (словима:тридесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу; 
Партије 2, 3 и 8:    90 (словима:деветдесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу;  
Партија 4 и 5:  120 (словима:стодвадесет) дана од дана ступања Уговора на 

снагу; 
Партија 6:  100 (словима:сто) дана од дана ступања Уговора на снагу; 
Партија 7:   180 (словима:стоосамдесет) дана од дана ступања Уговора 
на снагу; 
Партија 9:  240 (словима:двестачетрдесет) дана од дана ступања 
Уговора на снагу; 
Партија 10:  150 (словима:стопедесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу; 
Партија 11:    80 (словима:осамдесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу; 
 
3.5.   МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ПАРИТЕТ 
Место испоруке добара: 

Партије 1 и 2:  Магацин ХЕ Ђердап 1 – Караташ, код Кладова; 
Партије 3-8:  Магацин ХЕ Ђердап 2 – Кусјак код Неготина; 
Партије 9 и 10:  Магацин Власинске ХЕ – Сурдулица, село Масурица. 
 
Партија 11:  Централни магацин ХЕ Пирот; 
 
Понуда се даје на паритету ФЦА магацин Наручиоца са урачунатим зависним 
трошковима. 

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места 
испоруке пада на терет изабраног Понуђача. 
 
 
3.6.  КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА 
Добра се примају сачињавањем и потписивањем Записника о квалитативном и 
квантитативном пријему добара од стране представника изабраног Понуђача и 
Наручиоца, према спецификацији. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, 
Понуђач мора исте отклонити, на тај начин што ће оштећена и по квалитету 
неодговарајућа добра заменити одговарајућим након квантитативног и 
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квалитативног пријема, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања 
Записника о рекламацији. 

Сматра се да је Понуђач предао сва уговорена добра када их записнички, без 
примедби, приме представници Наручиоца и Понуђача у магацину где се добра 
испоручују. 
Партија 4: Пре наношења белог метала продавац је дужан да најмање 3 дана 
пре обавести Купца да дође у производни погон продавца ради извршења 
међуфазне контроле лежајева о чему ће бити дсачињен одговарајући Записник 
. Након извршења наваривања бабита и завршне обраде на стругу, продавсц је 
дужан да дође у производни погон продавца и изврши завршни пријем свих 
клизних лежајева о чему ће бити сачињен Записник . 
 
Партија 5 пре почетка заваривања а након извршене припреме продавац је 
дужан да најмање 3 (три) дана пре обавести Купца да дође у производни погон 
и изврши међуфазну контролу позиција за заваривање.  
Након извршеног заваривања и обраде на стругу продавац је дужан да обавести 
Купца да дође у производни погон и изврши завршни пријем свих 7 водних цеви 
о чему ћр бити сачињен одговарајући Записник. 

 
 
3.7.  ГАРАНТНИ РОК 
Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од: 

Партије 4, 5, 7, 8 и 9:  12 (словима:дванаест) месеци од дана 
потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара. 

Партије 1, 2, 3, 6, 10 и 11: 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана 
потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.  

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке 
у току трајања гарантног рока.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1. 

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

ДОКАЗ:  

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

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

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

доставити за сваког члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за сваког подизвођача 
 

2. 

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

ДОКАЗ: 

- за правно лице: 

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

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

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

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

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

Напомена:  
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити овај доказ и за правно лице и за законског 
заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове 
доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за сваког подизвођача  

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

3. 

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

ДОКАЗ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

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

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

Напомена: 
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 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој 
потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне 
јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 
локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих 
осталих локалних органа/организација/установа  

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

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

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

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

4.  

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

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

Напомена: 

 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за 
заступање понуђача и оверена печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.  

 

4.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

5. 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: 

ПАРТИЈЕ 3 И 4 
УСЛОВ: 
- је у последње три године, до дана отварања понуда, испоручио добра 
која су предмет јавне набавке у минималном износу од 2.000.000,00 
динара без ПДВа у уговореном року, обиму и квалитету и да до 
момента издавања Потврде о референтним набавкама није прекршио 
обавезе у вези гарантног рока; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
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Овим условом се доказује претходно искуство у испоруци добара која 
су предмет Јавне набавке, што је гаранција да ће набавку извршити 
квалитетно и у уговореном року. 
 

ДОКАЗ: 
- Списак испоручених добара-стручне референце (Образац бр. 6); 
- Потврде о референтним набавкама (Образац бр. 7); 
 

ПАРТИЈА 5 
УСЛОВ: 
- је у последње три године, до дана отварања понуда, испоручио иста 
добра која су предмет јавне набавке у минималном износу од 
2.000.000,00 динара без ПДВа у уговореном року, обиму и квалитету и 
да до момента издавања Потврде о референтним набавкама није 
прекршио обавезе у вези гарантног рока; 
-поседује важећи сертификат за примену система менаџмента 
квалитета у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
Обзиром на важност делова који се уграђују на турбини овим условом 
се траже неопходна претходна искуства понуђача у реализацији 
предметне набавке, односно његову поузданост за израду резервних 
делова квалитетно и у року. 
Стандард је потребан јер обавезују понуђаче код којих постоји 
организација у послу, што се тиче технолошке и техничке 
дисциплине. Због чињенице да треба да се понуде и израде 
квалитетни делови за уградњу на турбини, понуђач треба да је 
озбиљна фирма која ће понуђене делове да изради у целости и која 
има уведене процедуре израде према траженом стандарду 
квалитета. 

ДОКАЗ: 
- Списак испоручених добара-стручне референце (Образац бр. 6); 
- Потврде о референтним набавкама (Образац бр. 7); 
- Фотокопија важећег сертификата SRPS ISO 9001 са датумом 
валидности на дан доставе понуде; 
 

ПАРТИЈА 7 
УСЛОВ: 
- је у последњих пет година, до дана отварања понуда, испоручио иста 
или слична добра (сличним добрима се сматрају челичне заварене 
конструкције) која су предмет јавне набавке у укупном износу од 
најмање 5.000.000,00 динара без ПДВа у уговореном року, обиму и 
квалитету и да до момента издавања Потврде о референтним 
набавкама није прекршио обавезе у вези гарантног рока; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
Услов покрива неопходна претходна искуства понуђача у реализацији 
предмета јавне набавке, односно његову поузданост за израду и 
испоруку добара у потребном року и квалитету. 
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ДОКАЗ: 
- Списак испоручених добара-стручне референце (Образац бр. 6); 
- Потврде о референтним набавкама (Образац бр. 7); 
 

ПАРТИЈА 8 
УСЛОВ: 
- је у последњих пет година, до дана отварања понуда, испоручио иста 
или слична добра  сличним добрима се сматрају гумени заптивачи) која 
су предмет јавне набавке у укупном износу од најмање 3.000.000,00 
динара без ПДВа у уговореном року, обиму и квалитету и да до 
момента издавања Потврде о референтним набавкама није прекршио 
обавезе у вези гарантног рока; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
Услов покрива неопходна претходна искуства понуђача у реализацији 
предмета јавне набавке, односно његову поузданост за израду и 
испоруку добара у потребном року и квалитету. 

ДОКАЗ: 
- Списак испоручених добара-стручне референце (Образац бр. 6); 
- Потврде о референтним набавкама (Образац бр. 7); 

6. 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом ако поседује: 

ПАРТИЈА 7 
УСЛОВ: 
- најмање 1 (један) универзални струг; 
- најмање 1 (један) вертикални струг (карусел) за обраду предмета 
пречника 2000 мм; 
- најмање 1 (једну) универзалну глодалицу; 
- најмање 1 (једну) конзолну бушилицу; 
- најмање 1 (један) борверк за извођење сложених операција обраде; 
- најмање 1 (једну) машину за балансирање предмета пречника 1800 
мм; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
Наведеним условом понуђач доказује да је у могућности да изврши 
машинску обраду и статичко балансирање прстенова који се 
израђују. 

ДОКАЗ: 
- Уколико су средства у власништву понуђача и уколико су купљена до 
31.12.2019. године, понуђач је у обавези да достави фотокопију 
оверене и потписане пописне листе; 
Уколико су средства купљена од 01.01.2020. године, понуђач је у 
обавези да достави фотокопије рачуна и отпремнице за купљена 
средства; 
Уколико су средства узета у закуп, понуђач је у обавези да достави 
уговор о закупу и доказ да закуподавац има у власништву средства која 
је дао у закуп (оверена и потписана пописна листа закуподавца); 
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Уколико су средства узета на лизинг, понуђач је у обавези да достави 
и уговор о лизингу; 

7. 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом ако има 
запослене, односно радно ангажоване по основу другог облика 
ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. 
Закона о раду, наведене извршиоце: 

ПАРТИЈА 4: 
УСЛОВ: 
- најмање 1 (једног) атестираног заваривача са важећим атестом према 
стандарду ISO 9606-1 за поступке TIG 142T-FW8.2; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Овај услов представља минимум радне снаге, која је потребна за 

успешну реализацију предмета набавке у предвиђеном року и 

квантитативни и квалитативно. 

ДОКАЗ: 

- Изјава понуђача – Кадровски капацитет (Образац бр. 8); 
- Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од 

надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 

радници запослени код понуђача - за лица у радном односу; 

- Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 

радног односа); 

- Фотокопију Уверења о оспособљености заваривача према стандарду 
ISO 9606-1 за поступке TIG 142T-FW8.2; 

ПАРТИЈА 5: 

УСЛОВ: 

- најмање 1 (једног) дипломираног машинског инжењера; 

- најмање 1 (једног) металостругара; 

- најмање 1 (једног) машинбравара; 

- најмање 1 (једног) заваривача са важећим атестима за електролучно 

или заваривање у заштити CO2 или аргона према стандарду SRPS EN-

287-1 или према стандарду SRPS EN-ISO 9606-1 или еквивалентном 

стандарду; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Овај услов покрива минималну структуру радне снаге, која је 
потребна за успешну реализацију предмета набавке у предвиђаном 
року и квантитативни и квалитативно.  
Дипломирани машински инжењер руководи технолошким процесом за 
израду, организује и врши димензионалну контролу и одговоран је за 
завршне тражене мере. 
Металостругар је руковаоц на машинама са којима се спроводи 
процес израде делова. 
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Машинбравар обавља припремне и завршне операције при изради 
делова. 
Атестирани заваривач обавља процес заваривања према 
квалификованим технологијама заваривања. 

ДОКАЗ:  

- Изјава понуђача – Кадровски капацитет (Образац бр. 8); 
- Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од 

надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 

радници запослени код понуђача - за лица у радном односу; 

- Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 

радног односа); 

- Фотокопија дипломе о стеченом образовању за инжењера; 

- Фотокопијс дипломе о стеченој стручној спреми за металостругара и 

машинбравара; 

- Фотокопију Уверења о оспособљености заваривача за плоче или цеви 
према стандарду SRPS EN-287-1  или према стандарду SRPS EN-ISO 
9606-1 или еквивалентном стандарду; 
 
 
 

ПАРТИЈА 7: 

УСЛОВ: 

- најмање 1 (једног) дипломираног машинског инжењера; 

- најмање 2 (два) металостругара; 

- најмање 2 (два) металоглодача; 

- најмање 1 (једног) заваривача са важећим атестом за електролучно 

или заваривање у заштити CO2 или аргона; 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Овај услов покрива потребну структуру радне снаге, која је 

потребна за реализацију предмета јавне набавке..  

Дипломирани машински инжењер води и контролише све послове при 
изради прстенова. 
Металостругар и металоглодач изводе машинску обраду, а 
заваривач сва неопходна заваривања при изради прстенова 
заптивача вратила турбине. 

ДОКАЗ:  

- Изјава понуђача – Кадровски капацитет (Образац бр. 8); 
- Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од 

надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 

радници запослени код понуђача - за лица у радном односу; 

- Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 

радног односа); 

- Фотокопија дипломе о стеченом образовању за инжењера; 

- Фотокопијс дипломе о стеченој стручној спреми за металостругаре и 

металоглодаче; 
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ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈИ НЕ ДОКАЖЕ ДА ИСПУЊАВА НАВЕДЕНЕ 
ОБАВЕЗНЕ И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ОВОГ ОБРАСЦА, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО 
НЕПРИХВАТЉИВА. 

1.  Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку.  

2.  Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом 
одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе 
испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком 
конкурсне документације. 

3.  Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у 
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 
набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 

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

4.  Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато 
што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је 
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, 
која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар 
понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о 
упису понуђача у Регистар понуђача.   
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2), 3) и 4) Закона 
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

5.  Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
6.  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 

7.  Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 
подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису 

- Фотокопију Уверења о оспособљености заваривача. 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико 
уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу 
да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

8.  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 
став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

9.  Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено 
обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
10. Понуђач је обавези да достави доказе за сваку Партију појединачно. 
 
5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“, по партијама. 

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на 
понуђеној цени као једином критеријуму.  

5.1.  РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати 
најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача 
који имају исту понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и 
боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле 
ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији 
назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном 
жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и 
присутних понуђача. 
 
6.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и 
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и 
услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку 
јавне набавке. 

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у 
даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и 
доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у 
супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 
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6.1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику.  

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 

Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити 
преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, по захтеву 
Наручиоца, у фази стручне оцене понуда. 

6.2. НАЧИН САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене 
податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је 
печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар 
надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз 
доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који 
представљају обавезну садржину понуде. 

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани 
у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно 
прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.  

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди 
изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако 
све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде. 

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не 
смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају 
се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа 
из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје 
важности не смеју оштетити, заштитили. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при 
отварању може проверити да ли је затворена, на адресу наведену у Позиву за 
подношење понуда:  

ХЕ ЂЕРДАП 2 Неготин, 19300 Неготин, ул. Краљевића Марка 2 , поштански 
фах 25, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: Резервни делови и 
разни материјали за потребе погона – ХЕ Ђердап, Партија ___, Јавна 
набавка број ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) - НЕ ОТВАРАТИ“.  

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив, адреса понуђача и 
телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе 
понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
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једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате 
у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан 
је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале 
образац понуде и печат понуђача.  

 
6.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази, који су 
наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве 
(попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом 
ове тачке: 

 Образац понуде 

 Структура цене  

 Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду 
трошкова у складу са чл.88 Закона 

 Изјава о независној понуди  

 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона  

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 Списак испоручених добара, Образац 6 

 Потврда о референтним набавкама, Образац 7  

 Изјава понуђача – кадровски капацитет, Образац 8 

 Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у 
случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду 
подноси група понуђача 

 потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде 
попуњен) 

 докази о испуњености услова из чл. 76. Закон у складу са чланом 77. Закон 
и Одељком 4. конкурсне документације 

 Каталоге или изводе из каталога или други документ на основу којих 
Комисија Наручиоца може да утврди да понуђена добра у потпуности 
одговарају траженим техничким карактеристикама из спецификације 

 Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник) 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове 
из позива за подношење понуда и конкурсне документације. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку 
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже 
неистините податке. 
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НАПОМЕНА:  
На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова (''Службени гласник РС'' број 41/2019) приликом сачињавања понуде 
употреба печата није обавезна за Понуђаче који немају обавезу коришћења 
печата у свом пословању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о 
привредим друштвима (''Службени гласник РС'' број 44/2018), који се примењује 
почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе 
појединих закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза 
употребе печата у пословању друштава и предузетника. 
 
6.4. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за 
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин 
на који су послате. 

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, 
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка 
отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити 
дана наведеног у Позиву за подношење понуда, у просторијама Јавног 
предузећа „Електропривреда Србије“, Огранак ХЕ „Ђердап“, адреса ХЕ 
Ђердап 2 Пословна зграда у Кусјаку код Неготина. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету 
понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком:  

„ИЗМЕНА – ДОПУНА - ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА – ХЕ ЂЕРДАП, ПАРТИЈА _____, 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају 
да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке 
писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на 
меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског 
заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног 
органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу 
овлашћења у понуди. 

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе 
подаци у складу са Законом. 

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда 
поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда 
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 
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6.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно 
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је 
понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, 
Наручилац ће све такве понуде одбити. 

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као 
подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака 
понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
 
6.6.  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету 
понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком:  

„ИЗМЕНА – ДОПУНА - ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА – ХЕ ЂЕРДАП, ПАРТИЈА ____, 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) - НЕ ОТВАРАТИ“.  

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом 
стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у 
целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или 
допуна односи. 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним 
путем, на адресу Наручиоца, са назнаком:  

„ОПОЗИВ - ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РАЗНИ 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА – ХЕ ЂЕРДАП, ПАРТИЈА ___, ЈАВНА 
НАБАВКА БРОЈ ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) - НЕ ОТВАРАТИ“.  

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, 
Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за 
подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име 
озбиљности понуде. 
 
6.7.   ПАРТИЈЕ 

Jавна набавка је обликована по партијама и то: 
 

1. Резервни делови – ХЕ Ђердап 1; 
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2. Резервни делови за једносмерни развод– ХЕ Ђердап 1; 
3. Резервни делови за систем ТВ– ХЕ Ђердап 2; 
4. Резервни делови система регулације – ХЕ Ђердап 2; 
5. Резервни делови за уљну главу – ХЕ Ђердап 2; 
6. Резервни делови за систем хлађења генератора – ХЕ Ђердап 2; 
7. Резервни делови за турбинску опрему - прстен заптивача вратила турбине – 

ХЕ Ђердап 2; 
8. Резервни делови за турбинску опрему – гумени заптивачи – ХЕ Ђердап 2; 
9. Резервни делови за потребе погона – Власинске ХЕ; 
10. Резервни делови за систем статичке побуде – Власинске ХЕ; 
11. Резервни делови за систем заштите од побега генератора – ХЕ Пирот;; 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 
набавку или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија , она мора бити 
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 
6.8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
6.9.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе: 

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору; 

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, 
омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку 
Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање 
подизвођача. 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава 
сваки подизвођач у своје име. 
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац 
може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се 
извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих 
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у 
року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико 
потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) 
у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 
80. Закона. 
6.10.   ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део 
понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који 
обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним 
набавкама и то:  

 податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку 
Услови за учешће из члана 75. И 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова.  

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 
понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 
складу са чланом 75. став 2. Закона). 

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе 
испуњавају заједно. 

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
6.11.   ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност. 
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У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или 
без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без 
пореза на додату вредност.  

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале 
у складу са правилом заокруживања бројева.  

У СЛУЧАЈУ РАЧУНСКЕ ГРЕШКЕ МЕРОДАВНА ЋЕ БИТИ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА. 

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места 
испоруке, као и све зависне трошкове. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
6.12.   КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ 
Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.  
 
6.13. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може 
бити дужи од:  

Партија 1:     30 (словима:тридесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу; 
Партије 2, 3 и 8:    90 (словима:деветдесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу;  
Партија 4 и 5:   120 (словима:стодвадесет) дана од дана ступања 
Уговора на снагу; 
Партија 6:  100 (словима:сто) дана од дана ступања Уговора на снагу; 
Партија 7:   180 (словима:стоосамдесет) дана од дана ступања Уговора 
на снагу; 
Партија 9:  240 (словима:двестачетрдесет) дана од дана ступања 
Уговора на снагу; 
Партија 10:  150 (словима:стопедесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу; 
Партија 11:    80 (словима:осамдесет) дана од дана ступања Уговора на 
снагу; 

Сматраће се да је Уговор извршен у целости када представници Продавца и 
Купца потпишу Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара - 
без примедби. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

Партије 1 и 2:  Магацин ХЕ Ђердап 1 - Караташ; 
Партије 3-8:  Магацин ХЕ Ђердап 2 – Кусјак; 
Партије 9 и 10:  Магацин Власинске ХЕ – Сурдулица, село Масурица; 
Партија 11:  Централни магацин ХЕ Пирот; 
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Понуда се даје на паритету ФЦА магацин Наручиоца са урачунатим зависним 
трошковима. 

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места 
испоруке пада на терет изабраног Понуђача. 
 
6.14.   ГАРАНТНИ РОК  
Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од: 

Партије 4, 5, 7, 8 и 9:  12 (словима:дванаест) месеци од дана 
потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара. 

Партије 1, 2, 3, 6, 10 и 11: 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана 
потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.  

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке 
у току трајања гарантног рока.  
 
6.15.   НАЧИН ПЛАЋАЊА И ИЗДАВАЊА РАЧУНА  

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Плаћање добара која су предмет ове набавке Наручилац ће извршити на текући 
рачун Понуђача, након целокупне испоруке и пријема исправног рачуна који се 
издаје на основу потписаног и прихваћеног  Записника о квалитативном и 
квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца 
и Понуђача - без примедби, у року до 45 (четрдесетпет) дана. 

НАЧИН ИЗДАВАЊА РАЧУНА: 

Испостава рачуна ће бити, на основу потписаног Записника о квантитативном и 
квалитативном пријему добра, без примедби, према спецификацији, од стране 
овлашћених лица уговорних страна по испоруци добара у целости. 
  
Изабрани понуђач се обавезује да ради благовременог плаћања Купцу добара 
достави уз рачун: 
- Записник о квантитативном и квалитативном пријему добра који је потписан од 
овлашћених лица уговорних страна, без примедби; 
- Отпремницу потписану од стране магационера. 

Рачун треба да садржи све елементе предвиђене одредбама члана 42. Закона 
о ПДВ-у важећим у Републици Србији 

 
 
РАЧУН МОРА ДА ГЛАСИ НА: 
ЈП „ЕПС“ Београд, ул. Балканска 13, ПИБ: 103920237, Огранак ХЕ „Ђердап“, 
Кладово, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово. 

АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА ЈЕ:  
ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ХЕ „Ђердап“, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 
са обавезним прилогом – Записник о квалитативном и квантитативном пријему 
добара.  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН 2000/0196/2020 (718/2020) 

 

Страна 61 од 135 

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно 
дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из 
Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним 
називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих 
шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе 
наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог 
са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне 
документације и прихваћене понуде. 
 
Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће 
реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена 
у  програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене 
обавезе. 
 
6.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.  

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, 
као неприхватљива.  
 
6.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у 
даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у  
отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних 
обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци). 

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет 
понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског 
обезбеђења. 

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност  СФО мора се продужити.  
 
6.17.1.  СФО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (СВЕ ПАРТИЈЕ) 

МЕНИЦА КАО СФО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ – за сваку партију посебно 

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави: 

1. бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је: 

• потписана и оверена од стране законског заступника или лица по 

овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници 

("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. 

лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) 

• евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна 

банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину 

вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) 

и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје 

меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје 
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меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. 

Одлуке). 

2. Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 

наплатити меницу, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први 

позив,на износ од 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења 

минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални 

продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења 

менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о 

меници.  

3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање 

менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и 

менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача; 

4. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од 

стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да 

се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији 

депо картона), 

5. фотокопију ОП обрасца,  

 

У  случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у  

року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише и не достави 

Уговор када  је његова понуда изабрана  као најповољнија или не достави СФО 

за добро извршење посла, Наручилац има право да изврши наплату бланко 

сопствене менице за озбиљност понуде. 

 

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје 

Наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по 

закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија. 

 

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са 

захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

6.17.2.   С.Ф.О. ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА (СВЕ ПАРТИЈЕ) 

МЕНИЦА КАО СФО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року 
од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од овлашћених 
представника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона 
о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 
и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), 
као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу достави: 
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 бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је потписана и 
оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 

 Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 
наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први 
позив  на износ од 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 
минимално 30 дана дужим од рока испоруке, с тим да евентуални 
продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења,  

 фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену 
од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно 
је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на 
фотокопији депо картона), 

 фотокопију ОП обрасца. 

 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која 
је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра 
меница и овлашћења НБС)  

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

6.17.3.   СФО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  
(СВЕ ПАРТИЈЕ) 

МЕНИЦА КАО СФО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о 
квалитативном и квантитативном пријему добара, достави: 

 бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року 

потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 

 Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 

наплатити меницу, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први 

позив,  на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења 

минимално 30 дана дужим од гарантног рока,с тим да евентуални продужетак 

гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и 

меничног овлашћења;  

 фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену 

од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно 

је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на 

фотокопији депо картона), 

 фотокопију ОП обрасца. 
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 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 

(фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која 

је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра 

меница и овлашћења НБС)  

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони 
недостатке у гарантном року.  

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, 
Купац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 

 

6.17.4. ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као 
саставни део понуде: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0196/2020 
(718/2020) Партија ____. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се у 
складу са тачком 6.17.2. овог упутства и гласи на Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Огранак ХЕ „Ђердап“ 
Кладово, Трг краља Петра број 1,  и доставља се лично или поштом на адресу 
Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског 
обезбеђења за ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) Партија ____. 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  
доставља се у складу са тачком 6.17.3. овог упутства, и гласи на Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Огранак ХЕ „Ђердап“ 
Кладово, Трг краља Петра број 1,  и доставља се лично или поштом на адресу 
Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског 
обезбеђења за ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) Партија ___. 
 
6.18. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником 
изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а 
које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, 
као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 
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Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. 
Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање 
понуде.  
 
6.19.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ 
НА РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
6.20.  НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
6.21.  НАЧЕЛО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално 
утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење 
потрошње енергије – енергетску ефикасност. 
 
6.22.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА 
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком:  

„ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/2000/0196/2020 (718/2020), 
партија ________“ или електронским путем на е-mail адресу 
vesna.vulpic@djerdap.rs и miljan.marinovic@djerdap.rs радним данима 
(понедељак – петак) у времену од 08 до 14 часова. Захтев за појашњење 
примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће 
евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев 
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

mailto:vesna.vulpic@djerdap.rs
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Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно 
као доказ да је извршено достављање. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона. 

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу 
са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године 
(објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs). 
 
6.23.  ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац 
трошкова припреме понуде. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
6.24.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити 
додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) 
код Понуђача, као и код његовог Подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

http://www.кjn.gov.rs/
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У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
6.25.  РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако: 

 Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са 
чланом 109. Закона. 
 
6.26.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОБУСТАВИ 
Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од 
максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана 
доношења. 
 
6.27.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку 
јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три годинепре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 
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 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 
чланова групе понуђача.  
 
6.28.  УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 
дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. 
Закона. 
 
6.29.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са 
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са 
чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. 
тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) 
Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним: 
 
 
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:  

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска број 13, Огранак ХЕ 
„Ђердап“ Кладово, Служба за јавне набавке, адреса Поп Стојанова 2а, 
Београд са назнаком Захтев за заштиту права за бр.ЈН 2000/0196/2020 
(718/2020), партија ______, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
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Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail 
vesna.vulpic@djerdap.rs и miljan.marinovic@djerdap.rs радним данима 
(понедељак-петак) од 8,00 до 14,00 часова. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока 
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 
3Љ.  

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом 
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке.  
 
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу 
са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

mailto:vesna.vulpic@djerdap.rs
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Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења.  

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 
дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу.  
 
ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)- 3) ЗЈН: 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 
Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број ___________ (уписати број ЈН без цртица), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, 
Огранак ХЕ „Ђердап“ Кладово, ул. Поп Стојанова 2а, Београд, јн. бр. 
2000/0196/2020 (718/2020), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати 
таксу од:  

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда  
3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако је јавна набавка подељена по партијама 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права 
мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује 
да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени 
сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 
извршни наслов. 
 
ДЕТАЉНО УПУТСТВО О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗЈН 
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

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

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

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно 
попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки  
 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се 
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
IBAN: RS 35908500103019323073 
 
НАПОМЕНА:  
Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о 
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): 
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 
назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 

PAYMENT INSTRUCTIONS  

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A:  VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

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

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

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

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

  

 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD  

FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 
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FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 
 

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

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 
 

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

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

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

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 
6.30.  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не 
потпише и не достави у року од 10 (десет) дана, Наручилац може наплатити 
меницу за озбиљност понуде и закључити са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда 
буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 
закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права.  
6.31.  ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног 
чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној 
набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има 
обезбеђена финансијска средствa. 

Наручилац може да дозволи промену  битних елемената Уговора из објективних 
разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере 
државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне 
Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора. 

У случају измене овог Уговора 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. 
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7.  ОБРАСЦИ 
 
 

ОБРАЗАЦ 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке 
добара: Резервни делови и разни материјали за потребе погона – ХЕ Ђердап, 
Партија ____, Јавна набавка број ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Врста правног лица:  

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Врста правног лица: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 
 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Врста правног лица: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 
 

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

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ 
УКУПНА ЦЕНА дин.  

без ПДВ-а 

Резервни делови и разни материјали за 
потребе погона – ХЕ Ђердап 

Партија ____ 
2000/0196/2020 (718/2020) 

 
 

________________ дин. 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Плаћање добара која су предмет ове 
набавке Наручилац ће извршити на текући 
рачун Понуђача, након целокупне испоруке 
и пријема исправног рачуна који се издаје 
на основу потписаног и прихваћеног  
Записника о квалитативном и 
квантитативном пријему добара од стране 
овлашћених представника Наручиоца и 
Понуђача - без примедби, у року до 45 
(четрдесетпет) дана. 

НАЧИН ИЗДАВАЊА РАЧУНА: 

Испостава рачуна ће бити, на основу 
потписаног Записника о квантитативном и 
квалитативном пријему добра, без 
примедби, према спецификацији, од стране 
овлашћених лица уговорних страна по 
испоруци добара у целости. 

Сагласан са захтевом  

Наручиоца  

ДА/НЕ  

(заокружити) 

РОК ИСПОРУКЕ: 

Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку 
добара изврши у року који не може бити 
дужи од:  
Партија 1: 30 (словима:тридесет) дана од 
дана ступања Уговора на снагу; 
Партије 2, 3 и 8: 90 (словима:деветдесет) 
дана од дана ступања Уговора на снагу;  
Партија 4 и 5: 120 (словима:стодвадесет) 
дана од дана ступања Уговора на снагу; 
Партија 6: 100 (словима:сто) дана од дана 
ступања Уговора на снагу; 

Партија: ____ 

Рок за испоруку добара износи 
______ дана од дана ступања 

уговора на снагу. 
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Партија 7: 180 (словима:стоосамдесет) 
дана од дана ступања Уговора на снагу; 
Партија 9: 240 (словима:двестачетрдесет) 
дана од дана ступања Уговора на снагу; 
Партија 10: 150 (словима:стопедесет) дана 
од дана ступања Уговора на снагу; 
Партија 11: 80 (словима:осамдесет) дана од 
дана ступања Уговора на снагу; 

ГАРАНТНИ РОК: 
Гарантни рок за испоручена добра не може 
бити краћи од: 

Партије 4, 5, 7, 8 и 9:             12 
(словима:дванаест) месеци од дана 
потписивања Записника о квалитативном и 
квантитативном пријему добара. 

Партије 1, 2, 3, 6, 10 и 11: 24 (словима: 
двадесетчетири) месеца од дана 
потписивања Записника о квалитативном и 
квантитативном пријему добара.  

Партија ____ 

Гарантни рок за испоручена 
добра износи ______ месеца/и 

од дана потписивања Записника 
о квалитативном и 

квантитативном пријему 
добара. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

Партије 1 и 2: Магацин ХЕ Ђердап 1 - 
Караташ; 
Партије 3-8: Магацин ХЕ Ђердап 2 – Кусјак; 
Партије 9 и 10: Магацин Власинске ХЕ – 
Сурдулица, село Масурица; 
Партија 11: Централни магацин ХЕ Пирот; 

Понуда се даје на паритету ФЦА магацин 
Наручиоца са урачунатим зависним 
трошковима. 

Евентуално настала штета приликом 
транспорта предметних добара до места 
испоруке пада на терет изабраног 
Понуђача. 

Сагласан са захтевом  

Наручиоца  

ДА/НЕ  

(заокружити) 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

не може бити краћи од 90 дана од дана 
отварања понуда 

 
_____ дана од дана отварања 

понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, 
рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се 

неприхватљивом. 

 
 
                      Датум                                           Понуђач 
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________________________                  М.П.               _____________________                                       
 
 
Напомене: 

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва 
празна поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти 
једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви 
понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити 
већем броју потписника) 
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ОБРАЗАЦ 2. 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА – ХЕ ЂЕРДАП 

ПАРТИЈА 1 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ – ХЕ ЂЕРДАП 1; 

Табела 1: 

 

 
 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

Количина 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин 

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин. 

Назив 
произвођача 
добра,модел, 
ознака добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.  
Акумулатор за машину за прање 
подова RA 55 B40, 12 V, 80 Ah 
гел Columbus 

ком 6     
 

2.  
Мотор усисивача са 3 турбине за 
самоходну машину за прање 
подова ARA 80 Columbus 

ком 2     
 

3.  
Точкови погона за машину  ARA 
80 Columbus 

ком 3     
 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

 
 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
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ПАРТИЈА 2 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЈЕДНОСМЕРНИ РАЗВОД– ХЕ ЂЕРДАП 1; 

Табела 1: 

 

 

 

 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

Количина 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин 

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин. 

Назив 
произвођача 
добра,модел, 
ознака добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.  

Стационарна оловна 
акумулаторска батерија 6ОПзС 
420 са „aquagen“ чеповима за 
потпуну рекомбинацију гасова 
са флексибилним вијчаним 
везама 

ком 2     

 

2.  

Стационарна оловна 
акумулаторска батерија 6ОПзС 
600 са „aquagen“ чеповима за 
потпуну рекомбинацију гасова 
са флексибилним вијчаним 
везама 

ком 2     
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Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

Датум: 

  
 
 
 
 
 
 
 

Понуђач 
 М.П.  
   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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ПАРТИЈА 3 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ТВ– ХЕ ЂЕРДАП 2; 

Табела 1: 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

количина 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Назив 
произвођача 

добара,модел, 
ознака добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 
Вентил кугла Dn125,Pn16; 
уградна мера L=400mm 

ком 2     
 

2. 
Вентил кугла Dn80,Pn16; 
уградна мера L=310mm 

ком 3     
 

3. 
Засун пљоснати са челичним 
клином  
Dn100; Pn10 

ком 3     
 

4. 
Засун овални са челичним 
клином  
Dn150; Pn16 

ком 2     
 

5. Вентил запорни Dn125,Pn16 ком 3      

6. Вентил запорни Dn80,Pn16 ком 3      

7. Вентил запорни Dn65,Pn16 ком 5      

8. Вентил запорни Dn50,Pn16 ком 5      

9. Вентил запорни Dn40,Pn16 ком 5      

10. Вентил запорни Dn32,Pn16 ком 5      

11. Вентил запорни Dn25,Pn16 ком 5      
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12. 
Вентил лоптасти 
1/2'';Pn63;инокс 

ком 30     
 

13. Вентил лоптасти 3/4’’;Pn16 ком 20      

14. Вентил лоптасти 1’’;Pn16 ком 20      

15. Вентил лоптасти 5/4’’;Pn16 ком 20      

16. Вентил лоптасти 6/4’’;Pn16 ком 20      

17. Усисна корпа Dn200 ком 2      

18. 
Неповратна клапна навојна 
6/4;инокс 

ком 3     
 

19. 

Плоча заптивна 
4х1500х1500mm, 
безазбестна,p=40бара; 
t=200ºС 

табла 5     

 

20. 

Плоча заптивна 
2х1500х1500мм, 
безазбестна, p=40бара; 
t=200ºС 

табла 5     

 

21. 
Манометар са 
пригушницом;0-10bar;ø100 
G1/2’’; Б доњи; класа 1,6  

ком 20     
 

22. 
Манометар са 
пригушницом;0-6bar;ø160 
G1/2’’; доњи; класа 1,6 

ком 20     
 

23. 
Манометар електроконтактни 
са пригушницом;0-6bar;ø160 
G1/2'' 

ком 20     
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Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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ПАРТИЈА 4 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ СИСТЕМА РЕГУЛАЦИЈЕ – ХЕ ЂЕРДАП 2; 

Табела 1: 

Р. 
бр 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин. 

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин. 

Назив 
произвођ. 

добара,мод-
ел, ознака 

добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 16/40 ГТ 

са унутрашњим пречником  Ø24,  
ком 10      

2. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 16/40 ГТ 

са унутрашњим пречником  Ø31,  
ком 5      

3. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 63/40 ГТ 

са унутрашњим пречником  Ø39,  
ком 20      

4. 
Клизни лежај за пумпу бр: 3В 63/40 ГТ 

са унутрашњим пречником  Ø54,  
ком 10      

Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 
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Датум:  Понуђач 
 М.П.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН 2000/0196/2020 (718/2020) 

 

Страна 89 од 135 

ПАРТИЈА 5 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УЉНУ ГЛАВУ – ХЕ ЂЕРДАП 2; 

 

Р. 
бр 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин. 

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин. 

Назив 
произвођ. 

добара,мод-
ел, ознака 

добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 
Водна цев са 

прирубницом DN 300, 
(према цртежу из прилога) 

ком 7      

 

 
Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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ПАРТИЈА 6 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ХЛАЂЕЊА ГЕНЕРАТОРА – ХЕ ЂЕРДАП 2; 

Табела 1: 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

количина 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.   

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Назив 
произвођача 

добара,модел, 
ознака добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

Тефлон плоча, 
1200x600x2mm, 
експандирани за 
заптивке (меки), 
еPTFE 

ком. 10     

 

2. 

Двослојна 
електроизолована 
гума 1200x10000x4 
Отпорна на деми 
воду и хабање, 
испитана по SRPS 
Z.B1.304:2002; 
произвођач Вулкан 
Ниш тип 3000 

      m² 24     

 

Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 
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Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

   

ПАРТИЈА 7 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТУРБИНСКУ ОПРЕМУ - ПРСТЕН ЗАПТИВАЧА ВРАТИЛА ТУРБИНЕ – ХЕ ЂЕРДАП 
2; 

Табела 1: 

Рбр Врста услуге 
Јед. 
мере 

Обим 
(количина) 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са ПДВ 

дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Укупна цена 
са ПДВ 

дин.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Прстен заптивача вратила 
турбине 
цртеж C21701.44.216.500 

комад 2     

 
Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

 
 

 

 

Датум:  Понуђач 

 М.П.  

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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ПАРТИЈА 8 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТУРБИНСКУ ОПРЕМУ – ГУМЕНИ ЗАПТИВАЧИ – ХЕ ЂЕРДАП 2; 

Табела 1: 

Рбр Врста услуге 
Јед. 
мере 

Обим 
(количина) 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Укупна цена са 
ПДВ 
дин.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Манжета 1104x1172x14,5 
цртеж F 21701.41.003-1 

ком. 20     

2. 
Гума радне заптиваче 
цртеж Е 21701.44.228.000 

ком. 2     

3. 
Гума радне заптиваче 
цртеж Е 21701.44.228.000-
1 

ком. 8     

 
Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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Датум:  Понуђач 

 М.П.  

   

   

 

ПАРТИЈА 9 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА – ВЛАСИНСКЕ ХЕ; 

Табела 1: 

Рбр Назив добра 
Јед. 

мере 

количи
на 

Јед. 

цена без 
ПДВ 

дин.  

Јед. 

цена са 
ПДВ 

дин.  

Укупна цена 
без ПДВ 

дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 

дин.  

Назив 

произвођача 

добара,модел, 
ознака добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

Дупли     филтер     воде 
у систему аутоматике 
кугластог затварача ø 
1200мм за монтажу на 
зид, тип. BFD или 
одговарајући.  
Технички подаци: 
- пречник прикључка   

ND 25  

- за филтрирање 

запрљане воде 

ком 1     

 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН 2000/0196/2020 (718/2020) 

 

Страна 95 од 135 

- дозвољени радни 

притисак NP20 

- температура воде +8 

до 300 C 

- филтери за фине 

честице 750 µm 

- са подешавањем 

диференцијалног 

притиска 

Double water filter in ball 
valve ø 1200mm 
automatic system for wall 
mounting, type. BFD or 
appropriate. 
Technical data: 
- connection diameter 

ND 25 

- to filter contaminated 

water 

- allowed operating 

pressure NP20 

- water temperature +8 

to 300 C 

- fine particle filters 750 

µm 

- with differential 

pressure adjustment 

2. 
Уложак дуплог     
филтера     воде BFD у 

сет 2     
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систему аутоматике 
кугластог затварача ø 
1200мм.  

Filter element for double 
water filter cartridge BFD 
in ø 1200mm ball valve 
automatic system. 

3. 

Крајњи пригушни вентил 
по шеми позиција 5036, 
цртеж бр. 11.0-1934  

Final throttle valve 
Scheme no.: 5036 
According drawing no.: 
11.0-1934 

ком 1     

 

4. 

Фини филтер за воду 
под притиском NP40 
bara (Слика.1) за 
заптивање металних 
лабирината пумпе, по 
шеми позиција 655, 
цртеж бр. 11.0-1934 

Fine pressure water filter 
NP40 bar ( Picture 1.) for 
sealing pump metal 
mazes, according to the 
scheme item 655, drawing 
no. 11.0-1934 

ком 2     
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Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

 

Датум:  Понуђач 

 М.П.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН 2000/0196/2020 (718/2020) 

 

Страна 98 од 135 

 

ПАРТИЈА 10 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ СТАТИЧКЕ ПОБУДЕ – ВЛАСИНСКЕ ХЕ; 

Табела 1: 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

количина 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Назив 
произвођача 

добара,модел, 
ознака добра 

(1)  (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

Радна станица за аквизицију у 
систему побуде синхроних 
генератора базирана на 17“ TFT 
Touch Panel Computer-u, Intel 
Chipset, CPU Intel Core procesor 
i3 или више, 4GB RAM, 512GB 
SSD меморије, без 
вентилатора, напајање 24VDC, 
IP65, индустријска намена, са 
носачем спољних димензија 
452mm x 355mm за  panel 
уградњу RAL7035, са 
оперативним системом 
Windows 7 или више и 
инсталираним ампликативним 
софтвером за  управљање и 
надзор статичког система 
побуде и електричног кочења 
производње Eлектротехничког 
института " Никола Тесла "  
Београд или одговарајућа. 

ком. 2     
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   2. 

Напајање за радну станицу 
аквизиције 220VACDC/24VDC, 
минимум  5A,  Phoenix Contact 
тип QUINT-PS/1AC/24DC/5 , код 
2866750  или одговарајуће.      

ком. 2     

 

3. 

Електронски модул за 
аквизицију система побуде 
базиран на сензорима струје  
побуде LEM : AKV1:10mA/25mA, 
oзнака AKV_U, производње 
Eлектротехничког института " 
Никола Тесла "  Београд или 
одговарајућа. 

ком. 2     

 

4. 

Електронски модул за аквизицију 
система побуде базиран на 
сензорима струје  побуде  LEM :  
AKV2:12A/24mA, oзнака AKV_I, 
производње Eлектротехничког 
института " Никола Тесла "  
Београд или одговарајућа. 

ком. 2     

 

5. 

Електронски модул за аквизицију 
система побуде базиран на 
сензорима струје  побуде  LEM :  
AKV3:12A/24mA, oznaka AKV_I 
производње Eлектротехничког 
института " Никола Тесла "  
Београд или одговарајућа.  

ком. 2     

 

6. 

Електронски модул за напајање 
аквизиционих модула  
BN-24VDC/±15VDC, 2х1,4А типа 
TRACO TEN 40-2423 монтирано 
на штампаној картици Evropa 

ком. 2     
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формата са 32 пинским мушким 
конектором, производње  
Eлектротехничког института " 
Никола Тесла "  Београд или 
одговарајућа. 

7. 

Прекидач за демагнетизацију 
синхроних генератора (контактор 
R серије за прекидање DC струје 
са  DC управљањем) 800A, 
750VDC, 2 радна и један мирни 
главни контакт (2p(N.O.)+1p(N.C.), 
MAKE before BREAK), помоћни 
контакти укупно  6NO+6NC, напон 
управљања 220VDC, један калем 
за  искључење, калем за 
укључење са штедним 
отпорником RE..CC, произвођач 
ABB, тип AM-CC-JORE800-21,  
код FPL8660036R6001 
или одговарајући. 

   ком. 1     

 

8. 

Диодна картица за блокове 
напајања у орман ЈЕ1, улазни 
називни напон  100V, улазна 
називна струја 10A, производње 
Eлектротехничког института " 
Никола Тесла "  Београд  тип DK 
или одговарајућа.  

   ком. 2     

 

9. 

Отпорничка картица за 
сигнализацију у орман ЈЕ6, 
улазни напон 100V, улазна струја 
1A, производње 
Eлектротехничког института " 

ком. 2     
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Никола Тесла "  Београд  тип ОK 
или одговарајућа.  

10. 

Модул за детекцију смера напона 
на ротору синхроног мотора SM  у 
току асинхроног залета, улаз је 
напонски до максимално 100V 
пику, а излаз транзисторски за 
100V, 1A,  производње 
Eлектротехничког института " 
Никола Тесла "  Београд  или 
одговарајући. 

кoм. 2         

 

11. 
Моторни контактор 3p, 230V, 
50Hz, 30kW Eaton тип DILM65 код 
277894 или одговарајући. 

   ком. 1     
 

12. 
Моторни контактор 1NO, 230VAC, 
5,5kW Eaton тип DILM12-10 код 
276830 или одговарајући. 

   ком. 1     
 

13. 

Шпулна за искључење прекидача 
тип 3АP1FG,                                                                                           
година производње   2011, 
називни напон                                                        
прекидача Ur  123 kV, сериски број  
прекидача 35117755,Siemens                                                                            
или одговарајућа. 

   ком. 

 
 
 
 

3 
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Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

 

Датум:  Понуђач 

 М.П.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН 2000/0196/2020 (718/2020) 

 

Страна 103 од 135 

ПАРТИЈА 11 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОБЕГА ГЕНЕРАТОРА – ХЕ ПИРОТ; 

Табела 1: 

Рбр Назив добра 
Јед. 
мере 

колич 

Јед. 
цена 
без 
ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Назив 
произвођача 

добара,модел, 
ознака добра 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.  

Модул надзорни Е1667 (монитор) за 
систем заштите генератора од 
надбрзине, 
Карактеристике: 
-напајање: 24VDC, 
-монтажа на плочи 
-један аналогни излаз, 
-1 voter за екстерни трип. 
-тип сензора који се прикључује на 
монитор: BRAUN A5S. 
-време реаговања трип сигнала: 15ms, 
-тачност мерења и реаговања: 0.1RPM, 
-капацитет излазних контаката трипа: 3 A / 
24 V за DC13, 
-SIL3 - IEC61508, 
-дисплеј: 5 digits са red LED 
-комуникациони прикључак за 
подешавање: Single port PROFIBUS DP, up 
to 12 Mbit/s 
RS232, 
Испоручити са каблом и софтвером за 
подешавање. 

ком 1     
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Braun Monitor E1667 за систем 
Е16А346.111 Braun, или одговарајући 

2.  

Релеј 
са карактеристикама: 
-4 преклопна контакта, 220VDC (0.6А) 
-напајање шпулне: 24VDC, 
-Pick-up: 8ms 
-Drop out: 40ms 
-димензије: 42.5x50.4x72mm 
SIEMENS 7PA2712-0AA00-2 или 
одговарајући 

ком 2     

 

3.  

Изолациони претварач, 
Карактеристике: 
-улаз:NAMUR proximity sensors (EN 60947-
5-6) 
-излази: релејни 2 N/O contacts, AgSnO2, 
hard gold-plated, (250VAC-2A, 500VA), 
-напајање: (24 V DC -20%...+25%), 
-статусни дисплеј:  
Green LED (supply voltage), LED yellow 
(switching state) 
Red LED (line errors), 
-SIL2, 
-димензије: монтажа на DIN шину 
(12.5x99x114.5mm) 
Phoenix MACX MCR-SL-NAM-2RO (order 
no. 2865010) или одговарајући 

ком 3     

 

4.  

Сензор са Differential Hall-Effect за 
мерење надбрзине генератора,  
Карактеристике: 
-напон: 5 до 30VDC, 
-излазна фреквенца: до 15kHz, 

ком 3     
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-SIL3, IEC 61508:2010, 
-навој за монтажу: М12x1, 
-дужина: 50mm, 
-прикључак за конектор Bi4F/03, 
-степен заштите: IP67, 
Braun A5S07B50 или одговарајући 

5.  

Индустријски Ethernet свич-пуно 
управљиви 
са следећим карактеристикама: 
- Eight 10/100BaseTX RJ-45 Ports 
-радна температура -40°C to 85°C, 
-ESD and Surge Protection Diodes на свим 
портовима, 
-Auto Sensing 10/100BaseTX, Duplex, and 
MDIX 
-Store-and-Forward Technology, 
-монтажа на DIN шину, 
-Редудантно напајање (10-30 VDC), 
-Конфигурација аларма, контакт, 
-Full SNMP and Web Browser Management, 
-Detailed Ring Map and Fault Location 
Charting 
-N-Ring™ Technology with ~30ms Healing, 
-N-View™ OPC Monitoring, 
-Plug-and-Play IGMP Support, 
-802.1Q tag VLAN and Port VLAN, 
-802.1p QoS and Port QoS, 
-EtherNet/IP™ CIP Messaging, 
-LLDP (Link Layer Discovery Protocol), 
-Trunking, 
-Mirroring, 
-802.1d, 802.1w, 802.1D RSTP, 

ком 1     
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N-TRON 708TX или одговарајући 

 
Табела 2 

Посебно исказани трошкови 
који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I) уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Остали трошкови (навести) 
динара 

 
 

 
 

 

Датум:  Понуђач 

 М.П.  

   

   

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  

II 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ  

динара 
 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара  
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
-  у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. 
-  у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручена 
добра. 
-  у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће 
помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-
количином (која је наведена у колони 4.);  
-  у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- 
количином (која је наведена у колони 4.); 
- у колону 9 уписати назив произвођача добара, модел и ознака добра; 

 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ 
(збир колоне бр. 7) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. 
II) 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац 
потписује и оверава Носилац посла. 
-  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац 
потписује и оверава печатом понуђач.  
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ОБРАЗАЦ 3. 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 
доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: 
______________ за јавну набавку добара: Резервни делови и разни материјали за 
потребе погона – ХЕ Ђердап, Партија ____, Јавна набавка број ЈН/2000/0196/2020 
(718/2020), Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву 
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној 
набавци бити ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
 

  

 

 

 

Напомена: 

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју 
примерака. 
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ОБРАЗАЦ 4. 

 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем: 

 

 

И З Ј А В У 

 

 
којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању 
Понуде  број: ______________ за јавну набавку добара: Резервни делови и разни 
материјали за потребе погона – ХЕ Ђердап, Партија ____, Јавна набавка број 
ЈН/2000/0196/2020 (718/2020), поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења Понуде. 

 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   

 
 

  

Напомена:  

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за 
понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена 
печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју 
примерака. 
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ОБРАЗАЦ 5 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара: Резервни делови и разни материјали за потребе погона – 
ХЕ Ђердап, Партија ___,  

Јавна набавка број ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 
86/15), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

трошкови прибављања средстава обезбеђења 
 

__________ динара  

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни  трошкови са ПДВ 

 

__________ динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из 
разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
   

   

Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом 
прописаном случају 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није 
дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и 
оверава Носилац посла.Уколико  
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понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач.  

ОБРАЗАЦ 6. 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 Референтни 
наручилац 
односно 
Корисник 

услуга 

Лице за 
контакт и 

број 
телефона 

Број и датум 
закључења 

уговора 

Датум 
реализације 

уговора 

 

Вредност 
испоручених 

добара без ПДВ 

Дин 

 

1. 

 

 

    

 

2. 

 

 

    

 

3. 

 

 

    

 

4. 

 

 

    

 

5. 

 

 

    

 Укупна 
вредност 

испоручених 
добара без 

ПДВ Дин 

 

Датум:  Понуђач: 

 М.П.  

   

   

Напомена:  

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и 
оверава Носилац посла испред групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју 
примерака. 

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај 
по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих 
података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 
тачка 3) Закона                                                                                                                      
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                                                                                                            ОБРАЗАЦ 7. 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

Наручилац односно Купац:  
                                         
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:    

___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је  

__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе испоручио:  

__________________________________________________________________ 

(навести референтне испоруке/уговора)  

у уговореном року, обиму и квалитету и да није прекршио своје обавезе из гарантног 
рока 

Датум:  Наручилац/Купац : 

 М.П.  

   

   

НАПОМЕНА: 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју 
примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај 
по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих 
података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 
тачка 3) Закона. 

Датум  
закључења 
уговора 

Датум 
реализације 
уговора 

Вредност уговора 
без ПДВ Дин 

Вредност  
испоручених 
добара  без ПДВ 
Дин 
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ОБРАЗАЦ 8. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком 
ЈН/2000/0196/2020 (718/2020), партија _______, односно да смо у могућности да 
ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван 
радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа лица која 
ће бити ангажована ради извршења уговора: 

  
Захтевани кадровски 

капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   

   

 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и 
оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности 
од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити 
попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју 
примерака. 
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8.  ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ  1. 
 

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о :  

 

                                       м.п. 

                                       м.п. 

        Датум:                                                                                                       

___________                     
 
 

ПОДАТАК О  
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1. Члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који 
ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача 
пред наручиоцем; 

 

2. Oпис послова сваког од 
понуђача из групе понуђача у 
извршењу уговора: 

 

 

3.Друго: 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 

______________________ 

Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 

______________________ 
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ПРИЛОГ  2 

 
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист 
СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. 
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 
05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке 
о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета 
 
ДУЖНИК:  
…………………………………………………………………………........................ 
(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .................................................................. 
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ................................................................... 
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................ 
 
и з д а ј е  д а н а ............................ године 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ 
МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: 

Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, улица Балканска број 13, 
огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 
Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327,  
 
Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, 
без права протеста и наплатива на први позив. 

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________ 
(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу 10% oд врeднoсти пoнудe 
бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења минимално 30 дана дужим од рока 
важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за 
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број 
дана. 
 
Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд 
10% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и 
нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa 
извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ________________________________ 
(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и 
aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. ______________________________ . 
 
Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт 
свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у 
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случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг 
пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.  
 
Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa 
нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.  
 
Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe 
Дужникa, стaтусних прoмeнa или oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe 
дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa 
________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).  
 
Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд 
кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.  
 
_______________________ Издaвaлaц мeницe 
 
Услoви мeничнe oбaвeзe: 

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за 
подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у 
рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe) 

2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку 
дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или 
oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку 
дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи. 
 

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   

   

Прилог: 

 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за 
озбиљност понуде  

 фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену 
од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно 
је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на 
фотокопији депо картона) 

 фотокопију ОП обрасца  

 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која 
је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра 
меница и овлашћења НБС)  
 
 

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде. 



ЈП „Електропривреда Србије“ Београд         Конкурсна документација ЈН 2000/0196/2020 (718/2020) 

 

Страна 117 од 135 

ПРИЛОГ  3. 
 
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист 
СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. 
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 
05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке 
о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета 
 
(напомена: не доставља се у понуди) 
 
ДУЖНИК:  
…………………………………………………………………………........................ 
(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .................................................................. 
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ................................................................... 
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................ 
 
и з д а ј е  д а н а ............................ године 
 
 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ 
МЕНИЦЕ 
 
КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:  
Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, 11000 
Београд, огранак ХЕ Ђердап Кладово,Трг краља Петра 1, 19320 Кладово, Матични 
број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-8789-93 Banka Intesa. 
 
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је 
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски 
бр._________________ (уписати серијски број) као средство финансијског 
обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, 
Улица Балканска број 13, Београд, као Повериоца, да предату меницу може 
попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  
_______________ динара), по Уговору о__________________________________ 
(навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - 
Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности 
уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник 
не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или 
неквалитетно. 
 
Издата бланко сопствена меница серијски број______________________ може се 
поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од 
_________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од 
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_____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) 
дана од уговореног рока  с тим да евентуални продужетак рока завршетка испоруке 
има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 
исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку. 
 
Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца 
да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од 
вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. 
вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег 
рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег 
рачуна Повериоца бр. 160-8789-93 Banka Intesa. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође 
до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена 
код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других 
промена од значаја за правни промет. 
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора 
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
_____________________(унети име и презиме овлашћеног лица). 
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 
је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
Место и датум издавања Овлашћења           
 
                            

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
   

                                                                                             Потпис овлашћеног лица 
 
Прилог: 

  1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за 
добро извршење посла  

 фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену 
од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно 
је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на 
фотокопији депо картона) 

 фотокопију ОП обрасца  

 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која 
је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра 
меница и овлашћења НБС)  
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ПРИЛОГ  4. 
 

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист 
СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. 
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 
05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке 
о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета 
 
(напомена: не доставља се у понуди) 
 
ДУЖНИК:  
…………………………………………………………………………........................ 
(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .................................................................. 
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ................................................................... 
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................ 
 
и з д а ј е  д а н а ............................ године 
 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ 
МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: 
Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, улица Балканска број 
13,огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 
Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327,  
 
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је 
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр. 
_________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења 
за отклањање недостатака у гарантном року и овлашћујемо Јавно предузеће 
„Електроприведа Србије“ Београд, улица Балкнаска број 13, Београд, као 
Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од 
___________________ динара (словима  ___________________ динара), по 
Уговору о ________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од 
_________ (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. _______ од _________ 
(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање 
недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ 
уколико ________________________ (назив дужника), као дужник не отклони 
недостатке у гарантном року. 
 
Издата Бланко соло меница серијски број __________________ (уписати серијски 
број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном Уговором бр. 
___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. 
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_____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока 
од 30 (тридесет) дана од истека гарантног рока. У случају продужења гарантног 
рока, продужава се важност менице и меничног овлашћења. 

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца 
да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од 
вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. 
вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег 
рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег 
рачуна Повериоца. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође 
до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена 
код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других 
промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора 
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
_____________________(унети име и презиме овлашћеног лица). 
 
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 
је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
Место и датум издавања Овлашћења           
                             

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
   

 
                                                                                     Потпис овлашћеног лица 
 
Прилог: 

  1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за 
отклањање недостатака у гарантном року  

 фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену 
од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно 
је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на 
фотокопији депо картона) 

 фотокопију ОП обрасца  

 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која 
је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра 
меница и овлашћења НБС)  
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                                                                                                               ПРИЛОГ 5. 

 

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА  

 

Датум:  

 ПРОДАВАЦ:                                   КУПАЦ: 

ЈП ЕПС БЕОГРАД OГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП – 

                  (организациони део Огранка) 

(Адреса правног лица)           Трг краља Петра 1 Кладово 

Број Уговора: 

Уговорена вредност без ПДВ-а: 

Датум ступања уговора на снагу: 

Рок за реализацију уговора: 

Степен реализације уговора : 

Број Јавне набавке/Бр. Налога за набавку: 

Место испоруке добара: 

Датум испоруке: 

Место трошка (РН)1: 

Шифра из плана: 

Подручје плана:производни,непроизводни,ИКТ(заокружити) 

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ИЗ ПОНУДЕ 

Укупна вредност испоручених добара  (без ПДВ-а)  по спецификацији   

 _________ динара 

ПРИЛОГ: Спецификација  добара и отпремнице (садржи 

предмет,количину, јед. мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну вредност  

испоручених добара  без ПДВ-а)  

Да ли предмет уговора (добара) одговара траженим техничким 

карактеристикама ? 

 

 

 

□ ДА 

□ НЕ 

Да ли постоји основ за фактурисање уговорне казне ? 
□ ДА 

□ НЕ 

Навести разлоге за фактурисање уговорне казне 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Укупан број позиција из спецификације:                Број пријемнице(попуњава купац): 

                         

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају 
рекламације): 
____________________________/_________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском 
језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник 
РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски 
налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у 
случају расипања материје, начин транспорта и друго): 
_____________________/________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

Б) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору 
потврђују: 

 

 

 

ПРОДАВАЦ:                                                        КУПАЦ:(извршилац уговора) 

 

      Име и презиме                                                             Име и презиме 

       

 ____________________                                            _____________________     

             (Потпис)                                                 (Потпис)                           
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Оверава:(директор организационог дела Огранка) 

           

Име и презиме 

 

------------------------------------------ 

(Потпис) 

        

- у случају да се добра/услуга/радови односи на већи број МТ, уз Записник 
приложити посебну спецификацију по МТ 
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9.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће 
закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, 
оверава и доставља у понуди. 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд, Балканска 
брoj 13, Београд, (матични број 20053658, ПИБ 103920327), OГРАНАК ХЕ 
„ЂЕРДАП“, Трг краља Петра 1, 19320 Кладово, рачун бр. 160-8789-93 Banca Intesa, 
а Огранак заступа финансијски директор Огранка Биљана Џелатовић, маст.екон., 
по пуномоћју број 12.01.264540/2-20 од 08.06.2020. године (у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
_________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: 
___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка 
______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у 
име и за рачун групе понуђача) (у даљем тексту: Продавац)  
 
 ________________________________________ из _____________, улица 
 ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 
Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа 
__________________________, (члан групе понуђача ) 
 
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И РАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 
ПОТРЕБЕ ПОГОНА – ХЕ ЂЕРДАП 

ПАРТИЈА ___ - 
____________________________________________________________________ 

 
Уговорне стране констатују: 

 да је Купац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 
(даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр.ЈН 2000/0196/2020 
(718/2020) ради набавке резервних делов и разног материјала за потребе 
погона ХЕ Ђердап, по партијама; 

 да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен 
на Порталу јавних набавки дана _____________, као и на интернет страници 
Купца и на Порталу Службених гласила и база прописа. 
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 да понуда Продавца, која је заведена код Купца под бројем ________ од 
________ 2020. године, у потпуности одговара захтеву Купца из Позива за 
подношење понуда и Конкурсне документације; 

 да је Купац својом Одлуком о додели уговора бр. ____________ од __.__.___. 
године изабрао понуду Продавца; 

 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

ЧЛАН 1. 
Предмет овог Уговора (даље: Уговор) је испорука резервних делова и разног 
материјала за потребе погона ХЕ Ђердап, Партија ___ - 
________________________________________________________, Јавна набавка 
број ЈН/2000/0196/2020 (718/2020). 

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. 
овог члана у свему према Понуди Продавца број _______ од _______________ 
године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку, који чине саставни део овог Уговора. 
 

ЧЛАН 2. 
Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику. 

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, у случају спора меродавно 
је право Републике Србије. 
 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
 

ЧЛАН 3. 
Укупна вредност добара из члана 1.овог Уговора износи _________________ RSD 
(словима: __________________________________________________________) 
без пореза на додату вредност. 

Укупно понуђена цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој 
промени.  

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, 
у складу са прописима Републике Србије. 

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који 
су одређени Конкурсном документацијом. 

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у магацин 
ЈП ЕПС, и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како 
је регулисано овим Уговором. 
 
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ 
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ЧЛАН 4. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Плаћање добара која су предмет ове набавке Купац ће извршити на текући рачун 
Продавца, након целокупне испоруке и пријема исправног рачуна који се издаје на 
основу потписаног и прихваћеног  Записника о квалитативном и квантитативном 
пријему добара од стране овлашћених представника уговорних страна - без 
примедби, у року до 45 (четрдесетпет) дана. 

НАЧИН ИЗДАВАЊА РАЧУНА: 

Испостава рачуна ће бити, на основу потписаног Записника о квантитативном и 
квалитативном пријему добра, без примедби, према спецификацији, од стране 
овлашћених лица уговорних страна по испоруци добара у целости. 
  
Продавац се обавезује да ради благовременог плаћања Купцу добара достави уз 
рачун: 
- Записник о квантитативном и квалитативном пријему добра који је потписан од 
овлашћених лица уговорних страна, без примедби; 
- Отпремницу потписану од стране магационера. 

Рачун треба да садржи све елементе предвиђене одредбама члана 42. Закона о 
ПДВ-у важећим у Републици Србији 
 
РАЧУН МОРА ДА ГЛАСИ НА: 
ЈП „ЕПС“ Београд, ул. Балканска 13, ПИБ: 103920237, Огранак ХЕ „Ђердап“, 
Кладово, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово. 

АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА ЈЕ:  
ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ХЕ „Ђердап“, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 
са обавезним прилогом – Записник о квалитативном и квантитативном пријему 
добара.  

У испостављеном рачуну Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних 
назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца 
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се 
сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и 
софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан 
назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом 
назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене 
понуде. 
 
Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће 
реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена 
у  програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе. 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

ЧЛАН 5. 
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Рок за испоруку добара износи ______ (словима: 
_________________________________________) 
дана од дана ступања Уговора на снагу. 
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

Партије 1 и 2: Магацин ХЕ Ђердап 1 - Караташ; 

Партије 3-8: Магацин ХЕ Ђердап 2 – Кусјак; 

Партије 9 и 10: Магацин Власинске ХЕ – Сурдулица, село Масурица; 

Партија 11: Централни магацин ХЕ Пирот; 

Понуда се даје на паритету ФЦА магацин Купца са урачунатим зависним 
трошковима. 
 
Сматраће се да је Уговор извршен у целости када представници Продавца и Купца 
потпишу Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара - без 
примедби. 

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом 
Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан потписивања Записника о 
квалитативном и квантитативном пријему добара.  

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места 
испоруке пада на терет Продавца. 

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року Купац има 
право на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла у целости, као 
и право на раскид Уговора. 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

ЧЛАН 6. 
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке 
најмање 7 (седам) радних дана пре планираног датума испоруке. 

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу 
са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног 
средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час 
приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.  

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено 
преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова. 

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о 
квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером: 
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 да ли је испоручена уговорена  количина 

 да ли су добра испоручена у оригиналном паковању 

 да ли су добра без видљивог оштећења 

 да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација 
наведена у конкурсној документацији. 

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја 
уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, 
сматраће се да испорука није извршена у року.  
 
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, 
утврди квалитет испорученог добра  чим је то према редовном току ствари и 
околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана. 

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац 
не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене 
Продавца да му их без одлагања достави.  

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац 
је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а 
најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог 
добра не одговара уговореном. 

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро 
има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на 
квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.  

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из 
става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације. 

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због 
утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у 
приговору, тражи од Продавца:  

 да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или  

 да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да 
испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или 

 да одбије пријем добра са недостацима. 

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и 
независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због 
недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према 
општим правилима о одговорности за штету. 

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала 
и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања 
(скривене мане). 
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У случају неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријемом, као и 
неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара 
извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука 
независне лабораторије биће коначна.  

Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Продавца 
од његових обавеза и одговорности из овог Уговора. 

Трошкове контроле сноси Продавац. 
Партија 4: Пре наношења белог метала продавац је дужан да најмање 3 дана пре 
обавести Купца да дође у производни погон продавца ради извршења међуфазне 
контроле лежајева о чему ће бити дсачињен одговарајући Записник . Након 
извршења наваривања бабита и завршне обраде на стругу, продавсц је дужан да 
дође у производни погон продавца и изврши завршни пријем свих клизних лежајева 
о чему ће бити сачињен Записник . 
 
Партија 5 пре почетка заваривања а након извршене припреме продавац је дужан 
да најмање 3 (три) дана пре обавести Купца да дође у производни погон и изврши 
међуфазну контролу позиција за заваривање.  
Након извршеног заваривања и обраде на стругу продавац је дужан да обавести 
Купца да дође у производни погон и изврши завршни пријем свих 7 водних цеви о 
чему ћр бити сачињен одговарајући Записник. 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 

ЧЛАН 7. 

Гарантни рок за испоручена добра износи _________ (словима: 
_______________________) месеца од дана потписивања Записника о 
квалитативном и квантитативном пријему добара.  

Купац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у 
писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од 3 
(три) дана од дана сазнања за недостатак. 

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне 
недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и 
важећим законским прописима РС. 

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, 
Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 
15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца. 

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном 
року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању 
недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни 
рок и износи ____ месеца од датума замене. 
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Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање 
недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном 
року, иду на терет Продавца. 

Гаранција укључује поправку неиправних, односно оштећених делова уколико је за 
оштећење одговоран Продавац, као и замену неисправних делова. Уколико у 
гарантном року се укаже потреба за заменом неисправног дела Продавац је у 
обавези да о свом трошку изврши замену и уградњу истог у року који одреди Купац.  
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

ЧЛАН 8. 

МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 
Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) 
дана од дана обостраног потписивања Уговора од овлашћених представника 
уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим 
односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист 
СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као СФО за добро 
извршење посла преда Купцу: 

1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је потписана и оверена 
службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 

2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може 
наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први 
позив,на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 
минимално 30 дана дужим од рока испоруке, с тим да евентуални продужетак 
рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења,  

3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од 
стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да 
се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији 
депо картона), 

4) фотокопију ОП обрасца, фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица 
овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица 
овлашћених за заступање). 

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

ЧЛАН 9. 
Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 8. представља одложни 
услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не 
испуни. 
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Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, 
сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном 
року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу. 

ЧЛАН 10. 

МЕНИЦА КАО ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ 
РОКУ  

Продавац је обавезан да купцу у тренутку потписивања Записника о квалитативном 
и квантитативном пријему добара достави: 

1.   бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је 
потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 

2.   Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може 
наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први 
позив,  на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења 
минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални 
продужетак тог гарантног рока има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења,  

3.   фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима продавца код  пословне банке, оверену 
од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно 
је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на 
фотокопији депо картона), 

4.   фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис 
менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање), 

Меница може бити наплаћена у случају да продавац не отклони недостатке у 
гарантном року.  

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац 
има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење 
посла. 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ 
 

ЧЛАН 11. 
Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добра у уговореном 
року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари 
уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату 
на вредност добара која нису испоручена. 

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из 
члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара 
дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на 
додату вредност. 

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку 8  (осам) дaнa oд 
дaнa пријема од стране Продавца, рачуни  Купца испостављене по овом основу. 
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У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право 
да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле 
добити.  
 
ВИША СИЛА  
 

ЧЛАН 12. 
Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за 
извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично 
или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је 
наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне 
стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због 
дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.  

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства 
више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 
(четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем 
обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или 
очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе. 

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један 
трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време 
трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је 
обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни 
по њеном престанку. 

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, 
Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог 
Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се 
договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом 
основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете. 
 
РАСКИД УГОВОРА 
 

ЧЛАН 13. 
Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао 
своје обавезе, или упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, 
Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави 
Продавцу писану опомену. 

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега 
захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од 
наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду 
Уговора због неиспуњења. 

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити 
своје обавезе настале до дана раскида. 
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Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна 
има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог 
права. 
 

ЧЛАН 14. 
Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих 
одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. 

 
ЧЛАН 15. 

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних 
у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их 
користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.  

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у 
извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање 
трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима 
предвиђеним одговарајућим прописима.  
 

ЧЛАН 16. 
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код 
Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. 

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, 
а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних 
промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени. 
 

ЧЛАН 17. 
Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је 
документује на прописан начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 
променама које могу утицати на реализацију овог Уговора. 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА 
 

ЧЛАН 18. 
Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених 
представника Уговорних страна а ступа на снагу када продавац испуни одложни 
услов и достави у уговореном року средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 

Уколико Уговор није  раскинут или престао да важи на други начин у складу са 
одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно 
уговорене вредности из овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року 
и обавезама из гарантног рока. 
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 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

ЧЛАН 19. 
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 

Купац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за 
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена 
финансијска средствa. 

Купац може да дозволи промену  битних елемената Уговора из објективних разлога 
као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, 
наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се 
због њих не може остварити сврха овог Уговора. 

У случају измене овог Уговора Купац 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. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

ЧЛАН 20. 
На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се 
одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и 
техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог 
Уговора. 
 

ЧЛАН 21. 
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће 
решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да 
сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно 
надлежног суда у Београду.  

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а 
поступак се води на српском језику. 
 

ЧЛАН 22. 
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог 1 - Конкурсна документација – шифра Портала ___________ 
Прилог 2 - Понуда број  _________ oд ____________; 
Прилог 3 - Спецификација добара са структуром цене; 
Прилог 4 - Споразум о заједничком наступању (код заједничке понуде); 
Прилог 5 - Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла; 
Прилог 6 - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара; 
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Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 

ЧЛАН 23. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 3 (три) примерка за 
Продавца а три (3) за Купца. 
 

КУПАЦ  ПРОДАВАЦ 

ЈП „Електропривреда 
Србије“Београд 

Огранак ХЕ „Ђердап“ Кладово 

Финансијски директор Огранка 

 Назив 

____________________________ М.П. _____________________________ 

Биљана Џелатовић, маст. екон. ,   име и презиме 

 
 
 
 
 


