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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, (у 
даљем тексту „ЈП ЕПС“) спроводи преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуда (Члан 123.), јавне набавке услуга бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018). 

 

Назив и адреса 
наручиоца 

 

Скраћени назив: 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 

ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд 

 

ЈП ЕПС 

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће 

Интернет страница 
наручиоца: 

www.eps.rs 

Врста поступка: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда 
(Члан 123.) 

Предмет јавне 
набавке: 

Услуге: 

Консултантске услуге из области противпожарне заштите објеката 
Костолац Б3 

Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

Контакт: МиодрагЈовин, дипл.ек. 

ел. адреса: modrag.jovin@eps.rs 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Назив и опис предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) су Консултантске услуге из области 
противпожарне заштите објеката Костолац Б3. 

Предмет ове Конкурсне документације је детаљно одређен у Техничкој спецификацији (поглавље 
3) Конкурсне документације. 

2.2. Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке 

Предметна јавна набавка није oбликована у више партија. 

71320000 – Услуге техничког пројектовања 

http://www.eps.rs/
mailto:modrag.jovin@eps.rs
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

3.1. Врста и обим услуга 

Предмет Уговора је пружање Консултантских услуга на пословима заштите од пожара при 
реализацији изградње термоелектране у Костолцу - Пројекта ТЕКО Б3, у следећим етапама  

            А. Преглед техничке документације; 
Б. Прво контролисање система и опреме за заштиту од пожара 
В. Израда Плана заштите од пожара и Плана евакуације 
 
Опис Пројекта ТЕКО Б3 
 

Изградња новог блока 

 

Нови блок ТЕ Костолац, Б3 је надкритичан са номиналним капацитетом 350 МW, и налази се на 

ТЕ „Костолац Б“. Сама електрана се налази на десној обали реке Дунав, око 12 км од Пожаревца. 

Лигнитом се снабдева са ПК Дрмно, који се налази западно од електране. Раздаљина између ПК 

Дрмно и Електране је око 1 км. Лигнит ће се транспортовати до електране путем транспортера са 

тракама. Снабдевање водом ће бити обезбеђено из реке Дунав.  

Ново постројење ће бити прикључено на мрежу ЕМС-а преко постојећег РП 400 kV. Пепео ће бити 

коришћен у сврху испуне напуштеног површинског копа.  

 

Поред изградње новог термоенергетског блока, у циљу стабилног снабдевања угљем како 

постојећих тако и новог блока, планирано је проширење капацитета ПК Дрмно са садашњих 9 на 

12 милиона тона угља годишње 

 

Основне техничке информације 

 
Teрмoeнeргeтски блoк TE ”Кoстoлaц Б3” нa лигнит сa пoвршинскoг кoпa ПК “Дрмнo” имaћe 

eлeктричну снaгу oд 350 MW, мeрeнo нa стeзaљкaмa гeнeрaтoрa, дoк je oчeкивaнa излaзнa снaгa 

нa мрeжи oкo 308 MW. 

Прeдвиђeн је блoк висoкe eфикaснoсти сa нaткритичним пaрaмeтримa пaрe. Oдвoђeњe тoплoтe из 

кoндeнзaтoрa прeдвиђa сe прoтoчнo, рeчнoм вoдoм.  

Блoк ћe бити aнгaжoвaн у oквиру eлeктрo eнeргeтскoг систeмa Србиje у бaзнoм дeлу диjaгрaмa 

oптeрeћeњa. Oчeкивaнo прoсeчнo гoдишњe врeмe aнгaжoвaњa Блoкa свeдeнo нa пуну снaгу 

изнoси 7.500 часова годишње. Плaсмaн снaгe блoкa Б3 у eлeктрoмрeжу Србиje ћe сe вршити 

прeкo пoстojeћeг рaзвoднoг пoстрojeњa RP 400 kV кoje сe нaлaзи у нeпoсрeднoj близини нoвoг 

блoкa. Зa пoтрeбe сoпствeнe пoтрoшњe нoвoг блoкa прeдвиђeн je eнeргeтски трaнсфoрмaтoр 

110/6,6/6,6 kV, кojи ћe тaкoђe бити прикључeн нa пoстojeћe RP 110 kV.  

Сирoвинскa бaзa зa блoк Б3 je пoвршински кoп „Дрмнo“ кojи припaдa истoчнoм дeлу кoстoлaчкoг 

угљeнoг бaсeнa. Из oвoг кoпa снaбдeвajу сe угљeм блoкoви 1 и 2 TE „Кoстoлaц Б“, блoкoви нa 

лoкaциjи TE „Кoстoлaц A“, a jeдaн дeo угљa сe издвaja зa ширoку пoтрoшњу. У оквиру пројекта 

изградње блока Б3, биће изграђена трећа транспортна линија од бункера резерве до командно 

пресипне зграде IV и транспортни систем од командно пресипне зграде IV до котловких бункера 

блока Б3. 

Трећа транспортна линија обухвата припрему угља, складишну линију са комбинованом машином 

за одлагање и узимање угља и линију тракастих транспортера од складишта до командно 

пресипне зграде IV. 

Прoтoчнo хлaђeњe блoкa Б3 прeдвиђeнo je вoдoм из Дунaвa, уз кoришћeњe пoстojeћeг дoвoднoг 

кaнaлa рaсхлaднe вoдe. Зa нaдoкнaду губитaкa у кружнoм тoку вoдa–пaрa Блoкa Б3 прeдвиђeнa je  
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изгрaдњa нoвoг пoстрojeњa зa хeмиjску припрeму дeминeрaлизoвaнe вoдe сa двe линиje 

кaпaцитeтa 2x50 t/h. Пoстрojeњe ћe сe снaбдeвaти вoдoм из Дунaвa. 

Oдвoд димнoг гaсa ћe сe вршити прeкo нoвoг, влaжнoг димњaкa. Прe испуштaњa гaс сe прoпуштa 

крoз урeђaje зa прeчишћaвaњe пoмoћу кojих сe спрoвoдe пoтрeбнe мeрe зaштитe вaздухa. Oвe 

мeрe сe oднoсe нa кoнтрoлу eмисиje сумпoрних и aзoтних oксидa и нa смaњaњe eмисиje 

прaшкaстих мaтeриja чиjoм сe примeнoм пoстижу eмисиje кoje ћe бити усклaђeнe сa нaступajућим 

eврoпским нoрмaмa. 

Крeчњaк ћe бити дoпрeмaн нa лoкaциjу жeлeзницoм и то у зрнaстoм oблику. 

Дeпoнoвaњe чврстих oстaтaкa сaгoрeвaњa ћe сe вршити у oткoпнoм прoстoру ПК “Дрмнo”. 

Идејним пројектом је прeдвиђeн суви транспорт пепела и шљаке и суспeнзиje гипсa из пoстрojeњa 

зa OДГ (Одсумпоравање Димних Гасова) транспортним тракама и њихово одлагање на 

заједничкој депонији.  

Предвиђено је прикупљање пепела и шљаке одговарајућим системима у засебне сабирне силосе 

из којих ће се контролисано дозирати у мешаче заједно са суспензијом гипса и везивним 

средством по потреби. Мешавина ће се додатно влажити до 25% влаге, а затим системом 

транспортних трака упућивати на хидротехнички припремљену депонију. Одлагање мешавине ће 

се вршити такође системом транспортних трака, а планирање и набијање коришћењем 

грађевинске механизације. 

 

Пројекат је због своје сложености подељен на следеће системе: 

 

 

Систем Назив система 
Закон по коме се гради 

систем 

1 Хемијска припрема воде  

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

2 Пумпна станица за расхладну воду 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

3 
Резервоар за мазут са спољашњим и 

унутрашњим мазутним постројењем 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

4 Димњак 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

5 Главни погонски објекат 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

6.1 Одсумпоравање димних гасова 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 
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6.2 Систем за кречњак 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

7 Влажни електрофилтер 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

8 Систем за допрему угља (круг електране) 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

8.1 
Систем за допрему угља (од копа до 

круга електране) 

Закон о рударству и 

енергетици 

9.1 
Систем за унутрашњи транспорт пепела 

и шљаке 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

9.2 
Систем за спољашњи транспорт пепела 

и шљаке 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

10 
Саобраћајнице, цевоводи и остали 

објекти 

Закон о планирању и 

изградњи, Грађевинска 

дозвола 

 

Систем 1    Хемијска припрема воде (ХПВ) 

 

Хемијска припрема воде обухвата: 

1. Зграду ХПВ-а, 

2. Лабораторију и управљачку зграду, 

3. Сладиште хемикалија и  

4. Спољашње објекте. 

Сирова вода за потребе система ХПВ користиће се из реке Дунав.  

 

Постројење хемијске припреме воде подељено је на следеће целине: 

 Систем за предтретман који обухвата опрему з дозирање натријум хипохлорита, 

опрему за дозирање коагуланата, опрему за дозирање помоћног флокуланта, 

уређаје за издвајање гасова из воде, таложнике за бистрење воде, резервоаре 

избистрене воде; 

 Филтрациони део који обухвата двослојне филтере, филтере са активним угљем, 

пешчане филтере, резервоаре филтриране воде, неопходне пумпе и дуваљке; 

 Линију реверзне осмозе која обухвата пумпе за напајање реверзне осмозе, 

сигурносне микронске филтере, РО јединицу, опрему за дозирње хемикалија у 

напојну воду за РО и опрему за испирање и хемијско чишћење мембрана; 

 Одвајаче CO2 са дуваљкама и међурезервоаром пермеата; 

 Систем за потпуну деминерализацију воде каи се састоји од резервоара катјонске 

смоле, јако киселих катјонских филтера, резервоара анјонске смоле, јако базних 
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анјонских филтера, мешаних филтера, хватача смоле, резервоара деминерализане 

воде, пумпи деми воде, опреме за регенерацију јоноизмењивачких смола, 

неутрализационе јаме. 

Процес ХПВ-а састоји се из следећег: 

 

Сирова вода из пумпи сервисне воде (део ПГД 2) → Пумпе сирове воде (део ПГД 5) → Догрејач 

сирове воде (део ПГД 5) → Уређај за издвајање гасова из воде → Таложник → резервоар 

избистрене воде → Двослојни филтер → Филтер са активним угљем → Пешчани филтер → 

Резервоар филтриране воде → Пумпа напојне воде за реверзну осмозу → Сигурносни микронски 

филтер → Високопритисна пумпа → РО линија → Одвајач CO2 → Међурезевоар пермеата → 

Пумпа пермеата → јако кисели катјонски филтер → Јако базни анјонски филтер → мешани 

филтер → резервоар деми воде → пумпа додатне деми воде → Главни технолошки систем (део 

ПГД 5) 

 

Деминерализована вода добијена у постројењу за ХПВ користиће се за потребе Главног 

технолошког система. Део избистрене воде, добијене у овом систему, користиће се за потребе 

процеса одсумпоравања димних гасова. 

 

Систем 2    Пумпна станица за расхладну воду 

 

Блока Б3 биће снабдеван сировом водом из повратног канала реке Дунав преко пумпне станице 

расхаладне. 

 

Захватање воде у пумпној станици се одвија преко уставе, затим преко фиксне решетке, 

ротационог сита одакле вода струји у комору водозахвата. За чишћење решетке и сита 

предвиђена је опрема за чишћење. Постоје 2 пумпе за расхладну воду. За регулацију протока 

предвиђен је фреквентни регулатор. На потисном цевоводу пумпи налази се хидраулички 

лептирасти неповратни вентил који се користи за контролу хидрауличког удара пумпи за 

расхладну воду. Пумпна станица је опремљена краном који служи за подизање опреме.  

 

Пумпна станица расхладне воде састоји се из следећих система: 

 

1) Систем расхладне воде 

 

Предвиђено је да систем за хлађење обезбеди довољну количину расхладне воде 

за кондензатор, додатне хладњаке, мотор пумпе за расхладну воду и за испирање 

ротационог сита.  

 

2) Пумпе за сервисну воду, 

 

Користе се за транспорт сервисне воде ка осталим потрошачима: систем за ХПВ, 

систем за ОДГ, Влажни електрофилтер, вода за десулфорацију, вода за прскалице 

за траву и путеве, вода за прање транспортног система угља, систем за третман 

пречишћавања отпадне воде за транспорт угља, вода за влажење простора за 

складиштење угља, вода за разне потребе у главној згради, систем за транспорт и 

депоновање шљаке, вода за испирање под високим притиском за ротациони 

предгрејач ваздуха, индустријска вода за силос пепела, вода за прскање места за 

одлагање пепела, властити систем воде итд. 

 

3) Пумпе за противпожарну воду, 
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У пумпној станици за расхладну воду предвиђена је уградња пумпи за 

противпожарну воду, а која је предвиђена да обезбеди противпожарну воду за погон 

термоелектране. Предвиђа се уградња 1x100% електро пумпе за противпожарну 

воду и 1x100% дизел пумпе за противпожарну воду са две џокеј (диктир) пумпе (1 

радна, 1 резервна). 

 

4) Систем за дозирање хемикалија 

 

Систем за дозирање хемикалија расхладне воде се састоји од истоварних пумпи 

натријум хипохлорита, резервоара за складиштење натријум хипохлорита, дозирни 

уређај за натријум хипохлорит, хватач испарења, сигурносни туш. 

Цевоводи за испуштање расхладне воде транспортују воду до бетонског канала који је уједно и 

главни испусни канал.  

 

Систем 3    Резервоар за мазут са спољашњим и унутрашњим мазутним постројењем 

 

За стартовање блока Б3 и подршку ватре у котлу користиће се мазут. Систем мазута подразумева 
следеће главне делове: 

 
1) Резервоар мазута запремине 3000 m3, који је смештен у новопројектованој 

армирано-бетонској танквани, 

2) Развод цевовода од резервоара до пумпне станице I степена. Цевоводи иду новом 

трасом ослоњени на бетонске носаче изнад земље. Пумпна станица I степена је 

постојећи објекат са слободним простором за смештај нових пумпи за истовар 

мазута из аутоцистерни ка новом резервоару и нових пумпи за транспорт мазута до 

пумпне станице II степена 

3) Две претоварне пумпе – за претовар мазута из аутоцистерни у резервоар, 

4) Три дистрибутивне пумпе I степена, за транспорт мазута од резервоара до пумпи II 

степена смештених у пумпној станици II степена, 

5) Развод цевовода од пумпне станице I степена до пумпне станице II степена. 

Цевоводи су трасирани постојећим каналима до блока Б1, а затим дуж блока Б1 и 

Б2, постојећом челичном конструкцијом, 

6) Два догрејача мазута пре дистрибутивних пумпи II степена, 

7) Три дистрибутивне (високопритисне-бустер) пумпе II степена за транспорт мазута 

до горионика мазута који се налазе у котлу, 

8) Резервоар и пумпа за дренажу мазута из II степена. 
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Систем 4     Димњак 

 
Димни гасови ће се, уз помоћ два вентилатора димних гасова, преко сувог електрофилтера, 

постројења за одсумпоравање димних гасова и влажног електрофилтера, одводити у димњак. 

 

Како је за блок Б3 предвиђено смањење емисије сумпордиоксида влажним кречњак/гипс 

поступком, без догоревања димног гаса на излазу из апсорбера, изабрани начин емисије димних 

гасова је путем влажног димњака. 

 

Пројектом је предвиђена изградња самостојећег димњака висине 180m са једном димоводном 

цеви пречника 6,6m која је обложена легуром на бази титанијума ради обезбеђивања потребне 

заштите од корозије. Висина армирани бетонског плашта је 177m. Са спољне стране цеви 

постављен је термоизолациони слој од камене вуне дуж целе висине челичне цеви за димни гас, 

дебљине 100mm. 

 

Унутар димњака пројектоване су платформе од челичног газишта које, осим тога што имају улогу 

у редовном одржавању, имају улогу ослонца за унутрашњу челичну димоводну цев. 

 

Колектор за скупљање кондензата је постављен на дну димњака.  

 
Систем 5 Главни погонски објекат (ГПО) 

 

Главни погонски објекат обухвата котловско и турбогенераторско посторојење, електрофилтарско 

постројење, зграду дизел агрегата, радионицу за одржавање млинова и компресорску станицу. 

Котловско постројење обухвата котао и помоћну опрему.  

Парни Котао је проточни, торањског типа за сагоревање угља у лету, са променљивим (клизним) 

радним притиском. Котао је предвиђен да ради са наткритичним параметрима. Максимална 

продукција котла износи 1032 t/h, док номинална износи 971 t/h.  

 

Висеће је конструкције тако да се целокупно оптерећење преноси преко стубова челичне 

конструкције на темељ котла. 

 

Опремљен је тростепеним прегрејачем свеже паре, загрејачем воде, мембранским непропусним 

екранима, убризгавањима,  двостепеним накнадним прегрејачем паре и са два ротациона 

загрејача ваздуха. Са врха котла продукти сагоревања се са једним спусним каналом доводе 

испред два ротациона загрејача ваздуха због чега се на том месту деле на два одвојена канала. 

Након загрејача ваздуха продукти сагоревања уз помоћ два вентилатора димног гаса пролазе 

кроз систем за пречишћавање димног гаса кога чине редом: електрофилтер, ОДГ, влажни 

електрофилтер, из кога се на крају преко влажног димњака одводи у атмосферу.  

 

Стартни систем котла је пројектован тако да обезбеди брзи старт котла, као и његово гашење уз 

обезбеђење оптималних услова у испаривачу. Стартни систем котла чине сепаратори, 

експанзиони суд, стартни резервоар, стартне пумпе, повезни цевоводи и колектори са 

одговарајућом арматуром. 

 

Ложење угљеног праха врши се помоћу 8 NOx low горионика тангецијално постављених, 

распоређених на 4 зида котла. Сви горионици су распоређени на доњи и горњи део, сваки 

подељен у два нивоа. За смањење емисије азотних оксида уграђени су и СОФА канали: ЛСОФА 
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непосредно изнад горионика и ХСОФА на излазу из ложишта. За кретање и стабилизацију рада 

котла уграђени су мазутни горионици.  

 

Угаљ се из дневних бункера, преко припадајућих дозатора до постројења за припрему угљеног 

праха допрема ланчастим транспортерима. Угаљ се допрема у одговарајуће рециркулационе 

канале, где се меша са транспортним флуидом и улази у млин. У рециркулационим каналима 

угаљ се суши у струји врелих димних гасова узетих са врха ложишта. У горњи део канала доводи 

се примарни ваздух којим се регулише температура транспортног флуида, као и хладни димни 

гасови рециркулисани из канала иза електрофилтера уз помоћ вентилатора хладних димних 

гасова (са потиса вентилатора димних гасова). 

 

Постројење је опремљено са 8 вентилаторских млинова, који су димензионисани тако да при 

максималној продукцији котла, у континуалном раду, 6 млинова ради, један је у резерви, а један у 

ремонту. Веза између венилаторског млина и електромотора остварује се преко хидраулучке 

спојнице. Ударно коло млина фиксирано је за вратило млина и уситњава угаљ ударним плочама. 

Максимална продукција млина износи 88,17 t/h. Угљена прашина се затим шаље у сепаратор 

млина где се крупнији комади враћају у млин на поновно мељење, а финији транспортују у канал 

аеросмеше, преко које се аеросмеша одводи до горионика. 

 

Неопходна количина ваздуха за сагоревање обезбеђује се са два потисна вентилатора свежег 

ваздуха и припадајућим каналима и клапнама које омогућавају регулацију протока. Због повећања 

ефикаснсости котла ваздух за сагоревање се прво предгрева у предгрејачима ваздуха, након 

којих одлазе у загрејач ваздуха где се загревају топлотом димних гасова. 

 

За чишћење грејних површина котао је снабдевен воденим дувачима гара у ложишту и парним 

дувачима гара у конвективном делу котла. 

 

Поред наведене опреме и система котао је опремљен свом помоћном опремом неопходном за 

исправно функционисање котловског постројења, као и за економичан и поуздан рад. Помоћна 

опрема обухвата сву потребну фину арматуру котла, грубу арматуру и систем за узимање 

узорака. Котао је такође опремљен и свим потребним степеништима и подестима за опслуживање 

опреме. 

 

Опис котла 

 

Доњи део котла чини ложиште котла и у њему је смештен део испаривача, а горњи, конвективни 

део котла чине грејне површине и то прегрејач паре П1, прегрејач паре П3, међупрегрејач паре 

МП2, прегрејач паре П2, међупрегрејач паре МП1 и загрејач напојне воде ЕКО, респективно у 

смеру струјања димних гасова. У горњем делу, зидови котла чине горњи део испаривача. 

 

Све грејне површине су хоризонтално изведене и овешене су о овесне цеви које се хладе паром. 

 

Напојна вода се преко напојне главе доводи у улазни колектор загрејача воде – ЕКО. Притисак 

напојне воде на улазу у котао износи 290,7 bar, а температура 281,3°C.  Даље, напојна вода се 

води кроз пакет цевних змија до излазног колектора. Одатле се вода преко преструјних цеви води 

у доње, улазне колекторе испаривача који напајају мембранске зидове ложишта (испаривачки део 

котла). Из испаривача мешавина воде и паре се даље води у сепаратор паре, који одваја парну 

фазу од водене. Пара се даље преко преструјних цеви и колектора одводи на прегревање  кроз 

систем прегрејача паре, а вода се уз помоћ циркулационих пумпи после мешања са напојном 

водом одводи у улазне колекторе загрејача воде. 
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Прегрејана пара се из последњег прегрејача П3 системом паровода свеже паре (РА линија) и 

преко регулационих и стоп вентила уводи у цилиндар турбине високог притиска.  

 

Притисак свеже паре на излазу из котла износи 254 bar, а температура 571°C, 

 

После делимичне експанзије пара се из турбине високог притиска преко паровода хладне паре 

(РЦ линија) враћа у котао на догревање. Догревање се врши у међупрегрејачима МП1 и МП2 где 

се преко паровода међупаре (РБ линија) враћа у турбину средњег притиска.  

 

Притисак међупрегрејане паре на излазу из котла износи 38,67  bar, а температура 569°C. 

 

По излазу из турбине средњег притиска пара се преструјним цевоводима одводи директно у 

цилиндре турбине ниског притиска где експандира до притиска кондензације и одводи у 

кондензатор где се кондензује. 

 

Минимално оптерећење котла је дефинисано као 40% од максималног континуалног оптерећења 

котла (BMRC) без подршке мазутом. 

 

 

Турбогенераторско постројење 

 

Предвиђена је кондензациона парна турбина са надкритичним параметрима, са сетом 

регенеративних загрејача кондензата и напојне воде и кондензатором хлађеним посредством 

проточног система расхладне воде из повратног канала реке Дунав. 

 

Турбинско постројење обухвата следећу главну опрему: 

 

 Турбина високог (ТВП) и средњег притиска (ТСП) у заједничком спољашњем 

кућишту, 

 Турбина ниског притиска (ТСП), 

 Комбиновани стоп и регулациони вентили на улазу у ТВП, 

 Комбиновани стоп и регулациони вентили на улазу у ТСП, 

 Кондензатор и помоћни уређаји, 

 Загрејачи високог и ниског притиска, 

 Напојни резервоар са деаератором, 

 Систем напојне воде, 

 Бајпас високог и ниског притиска, 

 Уљни систем турбине, 

 Систем заптивања турбине, 

 Систем дренаже турбине, 

 Генератор и помоћни системи генератора, 

 Остали помоћни системи (уређај за обртање турбине малим бројем обртаја и 

остало). 

У оквиру турбинског постројења предвиђено је и постројење за хемијско пречишћавање 
кондензата у току рада блока. 

 
Пара високих параметара преко РА линије, притиска 242 bar и температуре 566 °C, улази у ТВП, 

где експандира. Затим се линијом хладне паре (РЦ линија) враћа у котао на међупрегревање, 

након чега се топлом линијом међупрегревања (РБ линија), са параметрима 38,6 bar и 
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температуре 566 °C доводи у ТСП. Након ТСП пара се директно преко преструјног цевовода 

одводи до ТНП где експандира до својих коначних параметара. 

Након ТСП пара улази у кондензатор, где се кондензује и прелази у кондензат. 

 

Кондензатор је површинског типа са два пролаза у једном омотачу.  

Расхладна вода се путем два огранка цевовода расхладне воде уводи у две посебне водене 

кпморе кондензатора и после протицања кроз кондензаторске цеви на исти начин преко излазних 

водених комора изводи из кондензатора. Кондензатор је опремљен уређајем за чишћење 

кондензаторских цеви (гумене куглице) у току погона. Температура расхладне воде у 

кондензатору износи 19°C. Притисак у кондензатору износи 0,042 bar чиме се спречава цурење 

паре у машинску халу.  

 

За извлачење ваздуха из параваздушне смеше из кондензатора, као и за одржавање и брзо 

постизање вакуума у главном кондензату, систем је опремљен вакуум пумпама са потребном 

припадајућом опремом.  

 

Целокупна количина главног кондензата се из кондензатора одводи двостепеним пумпама првог 

степена (конденз пумпе) у постројење за хемијско пречишћавање кондензата (ХПК), где се 

пречишћава а затим враћа на усис другог степена пумпи. 

 

Главни кондензат затим пролази корз 4 регенеративна загрејача ниског притиска, одакле се 

доводи у напојни резервоар. Из напојног резервоара преко напојних пумпи, напојна вода се пре 

улаза у котао води кроз три загрејача високог притиска где јој се повећавају параметри.  

 

За потребе регенеративног загревања кондензата и воде врши се одузимање паре из турбине и 

то: два одузимања из ТВП, три одузимања из ТСП и три одузимања из ТНП.  

 

Турбине високог и средњег притиска налазе се на заједничком вратилу, док је вратило турбине 

ниског притиска прирубницама са једне стране повезано са заједничим вратилом ТСП и ТВП, а са 

друге стране вратилом генератора. Лежајеви вратила су, преко лежајних блокова, везани за 

темељ турбине.  

 

Предвиђен је трофазни сихрони генератор. Побудни систем биће статички. Предвиђено је 

комбиновано хлађење генератора и то намотаји статора водом, а магнетно коло и намотаји 

ротора водоником. Класа изолације генератора биће F, а пораст температуре класе B. 

 

Систем уља за подмазивање обезбеђује континуално подмазивање лежајева турбоагрегата, 

растерећење лежајева код старта и ниских бројева обртаја, као и сигурносно-резервно 

снабдевање уљем за заптивање водоника у генератору и механички управљачки систем 

регулације броја обртаја турбине. 

 

Систем обухвата главну уљну пумпу погоњену са вратила турбине, хладњак уља, уређај за 

подизање турбине, уређај за окретање вратила, систем одвода уљних пара, уљни резервоар, 

помоћне уљне пумпе са електромоторним погоном, високопритисну стартну пумпу, уљне 

филтере, електро грејаче, прекидач и индикатор нивоа уља, вентиле, инструменте итд. 

 

За стартовање, заустављање, рад у празном ходу и нагло искључење турбине на обилазном воду 

турбине високог и средњег притиска, предвиђена је уградња бајпас станица високог и ниског 

притиска. 

 

Бајпас високог притиска повезује цевоводе свеже паре са хладном линијом паре. 



 
ЈП „Електропривреда Србије“ Конкурсна документација 

Јавна набавка бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) 

Страна 13 од 77 

 

Бајпас ниског притиска повезује линију топле међупрегрејане паре са кондензатором. 

 
Суви електрофилтар 

 

Димни гасови након котла и регенеративног загрејача ваздуха путем канала димног гаса долазе у 

електрофилтарско постројење. 

Електрофилтарско постројење представља неопходну меру заштите ваздуха од загађења 

прашкастим материјама које су садржане у димним гасовима.  

Предвиђено је да се суво електрофилтарско постројење састоји од две истоветне јединице, свака 

са по две коморе одвојене заједничким зидом и шест зона у низу. 

Димни гасови на улазу у електрофилтар пролазе кроз улазну прирубницу (дифузор) која 

преставља прелазну зону између димног канала и коморе (тј између електричних поља). Унутар 

прирубнице смештени су перфорирани лимови чија је  улога равномерна расподела протока гаса 

кроз цео систем. Излазна прирубница (конфузор) представља прелазну зону између коморе и 

канала димног гаса. 

Унутрашња опрема електрофилтра састоји се од таложних и емисионих електрода са 

одговарајућим елементима за вешање и уређаја са отреање електрода. 

Електрофилтар је такође опремљен помоћном опремом, као што је: дизалица на крову, ревизиони 

отвори, платформе, степениште и ограде за лак приступ свим местима у току надзора и 

одржавања. 

Са спољње стране електрофилтарско постројење је термички изоловано. 

Кућиште се састоји од челичних лимова, подних, зидних и плафонских носача, облога и спрегова 

за укрућење. Комплетно кућиште је ослоњено на носећу челичну конструкцију која се ослања на 

бетонске темеље. 

Пепео који се отресе са електрода пада у левкове који се налазе испод електрофилтра. Свако 

поље је опремљено са левком који се електрично загревају. Такође, постављени су и уређаји за 

растресање пепела на доњем делу левка и повезани су са системом компримованог ваздуха из 

разлога да не би дошло до лепљења и заглављивања пепела. 

Концентрација прашкастих материја у димном гасу на излазу из сувог електрофилтра је ≤30 

mg/Nm3. 

 

Систем 6.1       Систем за одсумпоравање димних гасова (ОДГ) 

 

Систем одсумпоравања димних гасова (ПГД/ДБП061) обухвата: 

 Погон абсорбера који обухвата следеће: 

- Апсорбер 

- Зграду за циркулационе пумпе апсорбера и дуваљки за ваздух за оксидацију 

- Пумпну станицу за одмуљивање апсорбера, 

- Резервоар за принудно пражњење апсорбера са пумпном станицом. 

 Зграда ОДГ-а. 

            Топли димни гасови из котла пролазе кроз предгрејач ваздуха, електростатички филтер и 

вентилатор димних гасова, а затим улазе у систем ОДГ-а. Димни гасови улазе у апсорбер и иду 

на горе кроз слој млазница за распршивање, где се димни гас хлади до температуре засићења и 

где највећи део СО2 бива апсорбован из димног гаса. Пречник апсорпционе области износи 

14.2m, пречник реакционог базена апсорбера износи 17.0m. Укупна висина апсорбера је 40.9m. 

Тип апсорбера је супротнострујуни. Димни гасови улазе у апсорбер у доњем делу колоне за 

прање гаса, док кречњачка суспензија улази са горње стране колоне. После уласка у апсорбер, 

гас се креће на горе и пролази кроз струју кречњачке суспензије која се континуално уводи у 

апсорбер системом за распршивање суспензије. Сваки ниво за распршивање повезан је са једном 
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циркулационом пумпом апсорбера. За рециркулацију кречњачке суспензије из реакционог базена 

у апсорбер пет циркулационих пумпи апсорбера је предвиђено пројектом. Главна улога 

циркулационих пумпи апсорбера јесте да транспортују кречњачку суспензију из реакционог базена 

ка млазницам за распршивање. Проток циркулационих пумпи апсорбера је 10.000 m3/h. 

Циркулационе пумпе апсорбера биће постављене поред апсорбера.Циркулационе пумпе су 

хоризонталне центрифугалне пумпе. За транспорт суспензије гипса са дна апсорбера, 

предвиђене су две пумпе за одмуљивање апсорбера (једна радна, једна резервна). Пумпе за 

одмуљивање апсорбера су хоризонталне центрифугалне пумпе. Пумпе за одмуљивање 

апсорбера користиће се за: 

 транспорт суспензије гипса после кристализације у апсорберу ка систему за третман 

суспензије гипса и добијање гипса у нормалном режиму рада;  

 транспорт суспензије гипса из апсорбера ка резервоару за нужно пражњење 

апсорбера у хитним случајевима, или у случају ремонта . 

Пројектом је предвиђен један резервоар за нужно пражњење апсорбера. 

Резервоар за нужно пражњење апсорбера користиће се за складиштење кречњачке суспензије из 

апсорбера и цевовода када је систем ОДГ у ремонту. Резервоар је опремљен мешалицама. Три 

мешалице постављене су са бочне стране резервоара. Улога мешалица у резервоару јесте да 

спрече таложење суспензије на дну резервоара. 

Вакуум филтер представља главну опрему у систему одводњавања гипса и представља други 

степен одводњавања гипса. Садржај воде у гипсу је око 10 % након другог степена одводњавања 

гипса.  

Гипс након уклањања воде преноси се у просторију за складиштење гипса одакле се помоћу 

виљушкара преноси до истоварног левка за гипс који се налази унутар просторије за 

складиштење гипса. На крају гипс се преноси на складиште гипса, ван објекта, помоћу тракастих 

транспортера за гипс. 

Након уклањања SОx и осталих загађивача, димни гасови пролазе кроз елиминаторе капи, па 

кроз влажни електростатички филтер и на крају кроз димњак. Температура чистог димног гаса на 

излазу из апсорбера је око 67.61 ˚C.  

Зграда О.Д.Г. је пројектованa као вишеспратани двојни објекат. Унутар зграде се налази 

хидроциклон, транспортери гипса, пумпе, резервоари. 

Концентрација SО2 у димном гасу на излазу из апсорбера треба да буде ≤150 mg/Nm3. 

 

Систем 6.2      Припрема кречњака 

 

Систем кречњака обухвата: 

 

 Систем допреме и истовара кречњака 

 Систем припеме суспензије кречњака 

 Складиште кречњака 

 Систем унутрашњег транспорта суспензије кречњака 

Станица за железнички истовар кречњака служи за прием кречњака са железничке станице И 

почетак његовог транспорта транспортним мостовима. Истоварна станица, састоји се из 

подземних армирано бетонских бункера и челичне надстрешнице на делу где се кречњак 

истоварује из вагона. 

 

Суспензија кречњака се припрема у влажном млину са куглама. Кречњак пречника мањег од 19 

mm се транспортује на складиште кречњака камионом. Преко виљушкара се кречњак избацује у 

подземни прихватни бункер. Одатле се кречњак транспортује до складишног силоса кречњака 

преко вибрационог додавача и елеватора. Материјали у складишном силосу кречњака се убацују 

у влажни млин са куглама на млевење преко тракастог транспортера. Суспензија се пумпа ка 
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хидроциклонима, где се врши сепарација, доњи ток (који у себи садржи честице већег пречника) 

се рециркулише ка млиновима, на допунско млевење, а горњи ток аутоматски одлази ка 

међуфазном резервоару готове суспензије кречњака. 

 

Суспензија се транспортује ка акумулационом резервоару користећи пумпе за транспорт 

суспензије кречњака ка акумулационом резервоару (бафер пумпе). Кречњачка суспензија се 

користи као апсорбент и транспортује се ка апсорберу користећи пумпе суспензије кречњака 

 

Складиште кречњака има намену вишедневног складишта за рад Система ОДГ-а. У питану је 

надоградња, тј.- продужетак постојећег објекта складишта за блокове Б1/Б2 Станица за истовар 

кречњака налази се на југо источном делу комплекса. Складиште кречњака је објекат спратности 

П. Бруто површина објекта је око 892,08 m2, док је нето корисна површина око 875,00 m2. 

 

Систем 7      Влажни електрофилтар 

 
У оквиру пројекта обухваћени су следећи системи: 

 Влажни електрофилтар (WESP) са пратећом опремом самог филтра; 

 Канали димних гасова са дамперима; 

 Челична конструкција за ослањањање димног канала на делу између абсорбера и 

димњака укључујући и Т- рачву димног канала: 

 Систем ваздуха за заптивање дампера који чине вентилатор, загрејач заптивног 

ваздуха и цевоводи; 

 Систем за чишћење топлим ваздухом; 

 Резервоар за нужно хлађење димног гаса и цевоводи; 

 Систем воде који обухвата: 

- Систем напојне воде са прикључком на цевовод избистрене воде; 

- Систем за дозирање хемикалија; 

- Систем циркулационе воде; 

- Систем дренаже са прикључком на цевовод индустријске отпадне воде 

 Прикључак на цевовод пијаће воде 

Принцип рада влажног електростатичког филтра заснован је на интеракцији наелектрисаних 

честица и електричног поља. Електрично поље високог напона формира се између емисионих и 

таложних електрода формирајући корону. Појава короне доводи до емисије електрона који врше 

јонизацију молекула димног гаса у зони короне, који бивају привучени на таложне електроде. 

Истовремено се кроз систем млазница вода континуално распршује у виду ситних капљица које 

падају између таложних и емисионих електрода. Капљице воде стварају водени филм на 

таложним електродама и на тај начин се врши спирање издвојених прашкастих материја. Вода са 

суспендованим честицама пада у левкове из којих се системом цевовода одводи у дренажни 

резервоар. Већи део суспендованих честица таложи се на дну дренажног резервоара, док се 

чиста вода, издвојена у горњем делу дренажног резервоара прелива у резервоар циркулационе 

воде. Из резервоара вода се циркулационим пумпама опет доводи до система млазница и процес 

се понавља. У резервоару циркулационе воде контролише се и ПХ вредност воде. Када ПХ 

вредност падне испод дозвољене границе, предвиђено је дозирање раствора NaOx у ток воде из 

влажног електростатичког филтера који се упућује у дренажни резервоар. Дозирањем натријум 

хидроксида одржава се ПХ вредност циркулационе воде у захтеваним границама. 

Концентрација прашкастих материја у димном гасу на излазу из влажног електрофилтра је ≤10 

mg/Nm3. 
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Системи 8.0 и 8.1 Допрема угља по Закону о планирању и изградњи и по Закону о 

рударству 

 

Блок Б3 ће се снабдевати угљем из површинском копа „Дрмно“ који припада источном делу 

костолачког угљеног басена, преко новопројектоване треће депонијске линије. 

Део пројекта који ће се радити по Закону о рударству подразумева систем тракастих 

транспоетера од ПК Дрмно до расподелних бункера, одакле ће се угаљ усмеравати ка 

дробиличном постројењу уз помоћ транспортне траке Ц1.  

Примарно дробљење угља вршиће се уз помоћ две примарне дробилице, које ће угаљ дробити до 

крупноће 100 mm. 

Преко траке Ц2 угаљ ће се транспортовати до секундарне дробилице, које ће угаљ дробити до 

крупноће 30 mm. 

Угаљ ће се даље транспортовати преко траке Ц3 до комбиноване машине, која ће део угља 

одлагати на депонију угља, а део ће бити усмераван ка пресипној кули Т1, која уједно представља 

границу између система 8.0 и 8.1. 

Део пројекта који ће се радити по закону о планирању и изградњи обухвата пресипну кулу Т1, од 

које се угаљ системом трансортних трака транспортује до бункера унутар котловског постројења. 

 

Системи 9.1 и 9.2    Унутрашњи и спољашњи транспорт пепела и шљаке 

 

Прикупљање пепела вршиће се испод левкова и канала, на одговарајућим испусним местима, у 

циљу његовог даљег транспорта до сабирних силоса. Прикупљање се обавља системом 

пнеуматског транспорта под притиском, у виду аеросмеше. Летећи пепео прикупљаће се испод 

електрофилтерских јединица, економајзера и левкова регенеративних загрејача ваздуха у објекту 

котларнице. 

За потребе складиштења прикупљеног пепела биће изграђена два силоса, унутрашњег пречника 

12m и висине око 30m. Два силоса моћи ће да складиште количину пепела која се добије 

приликом 24h рада котла без престанка, при сагоревању угља пројектованог квалитета. 

Прикупљање шљаке вршиће се на испусту из потопљеног грабуљастог транспортера котла 

системом тракастих транспортера, до силоса за шљаку. Пре складиштења у силосу, шљака се 

третира у одговарајућем систему за одводњавање. 

За потребе складиштења прикупљене шљаке биће изграђен цилиндрични силос. 

Силос ће моћи да складишти количину шљаке која се добије приликом 24h рада котла без 

престанка. 

Одатле шљака ће се транспортовати до мешача где ће се мешати са пепелом. Одатле се 

формирана мешавина даље транспортује преко система тракастих транспортера до 

одговарајућих касета за депоновање у простору ПК „Дрмно“. 

Пре утовара на транспортни систем пепео се из силоса влажи водом у обиму 25-30%. У ту сврху, 

требало би користити отпадну воду. 

Имајући у виду силикатни карактер пепела из ПК „Дрмно“, технологијом одлагања пепела требало 

би обезбедити све неопходне мере како би се спречило аерозагађење развејавањем честица 

пепела са површине одлагалишта. 

Када је у питању ова врста ризика, ПГД-ом ће се обезбедити могућност додавања одређених 

адитива у пепео, као што је хидратисани креч (CaO) или сличан адитив. Ови адитиви додају се у 

мешалице за влажење пепела, чиме се обезбеђује хомогена расподела унутар читаве овлажене 

масе, као и боље карактеристике везивања честица пепела.  

Депоније пепела, шљаке и гипса треба да буду опремљене свим неопходним системима за 

заштиту подземних површина (заштитни слојеви, дренажни систем, мониторинг и сл.) у складу са 

категоријом отпада, а сагласно важећој законској регулативи. 
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Термин план изградње новог блока Б3 у Костолацу 
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А. Преглед техничке документације: 

 

Услуга прегледа документације обухвата следеће етапе: 

 
1. Преглед Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу система 
2. Преглед Пројекта за извођење система и добијање позитивног мишљења МУП 
3. Преглед Пројекта изведеног стања система 
4. Добијање позитивног мишљења Комисије за технички преглед објекта 

 

Преглед техничке документације (пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење и 
пројеката изведеног стања) обухвата: 

- проверу основних параметара процене опасности од пожара која потиче од 

технолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште; 

- проверу ризика од пожара и разврставања објеката у смислу угрожености од 

пожара ради утврђивања мера заштите од пожара за конструкцију, материјале, 

инсталације и опремање заштитним системима и уређајима; 

- проверу безбедносних појасевa између објеката којима се спречава ширење пожара 

и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно 

одвајање;  

- проверу спречавања ширење ватре на суседне објекте; 

- проверу анализе микролокације објеката са аспекта преношења пожара на суседне 

објекте и са суседних објеката, као и могућности доласка ватрогасноспасилачких 

јединица на интервенцију и приступа објектима возилом за ватрогасну интервенцију; 

- проверу удаљености између објеката различите намене унутар индустријске зоне – 

са аспекта преношења пожара; 

- проверу саобраћајница за потребе интервенције ватрогасних јединица; 

- проверу степена отпорности на пожар објеката (заштитног слоја арматуре и заштите 

челичних носећих конструктивних елемената објеката);  

- проверу потребне носивост конструкције објекта у одређеном временском периоду; 

- проверу начина заштите на пожар појединих елемената носеће конструкције 

објеката; 

- проверу конструктивних елемената објеката од заштите приликом експлозија; 

- проверу основних принципа за избор материјала за конструкције које треба да буду 

отпорне на пожар;  

- проверу основних принципа избора материјала за ентеријер за који постоје посебни 

захтеви у погледу отпорности на пожар; 

- проверу експлозивних одушака; 

- проверу поделе објеката на пожарне сегмента 

- проверу издвајање делова објекта у посебне пожарне секторе;  

- проверу елемената грађевинске конструкције у функцији противпожарних баријера; 

- проверу евакуационих путева; 

- проверу правца евакуације, геометрије евакуационих путева и избора материјала 

који се уграђују на евакуационим путевима; 

- проверу објеката и инсталација за транспорт и складишћење запалјивих течности и 

гасова значајних за уређење локације у погледу пожара и експлозија; 

- проверу начина снабдевања водом за гашење пожара; 

- проверу инсталације спољашње хидрантске мреже (проверу протока, притиска и 

распореда хидраната); 
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- проверу инсталације унутрашње хидрантске мреже (проверу протока, притиска и 

распореда хидраната); 

- проверу машинских инсталација (проверу материјале канала система вентилације и 

климатизације, проверу материјала за изолацију канала система вентилације и 

климатизација, проверу места постављања противпожарних клапни, проверу избора 

степена заштите вентилатора у системима вентилације и климатизације, проверу 

локације и инсталације складишта запаљивих течности, проверу локације и 

инсталације складишта запаљивих гасова, проверу инсталације за одвођење 

прашине, провера система за складиштење и транспорт запаљивих течности и 

гасова); 

- проверу електроенергетских инсталација (проверу правилног степена заштите 

електро опреме у појединим деловима технолошког процеса, проверу снабдевање 

електричном енергијом потрошача који раде у условима пожара, проверу правилног 

избора електричних каблова који напајају потрошаче који раде у условима пожара, 

проверу потрошача који се напајају са дизел агрегата, провера распореда паничних 

светиљки, провера избора громобранске заштите); 

- проверу инсталације за за аутоматско откривање и дојаву пожара (провера 

правилног избора појединих делова објекта који се покривају инсталацијом за дојаву 

пожара, провера избора централе за аутоматску дојаву пожара, провера избора 

јављача за дојаву пожара и њихов степен заштите, проверу извршних функција 

централе за дојаву пожара); 

- проверу инсталације за детекцију експлозивних и запаљивих гасова (провера 

правилног избора појединих делова објекта који се покривају инсталацијом за 

детекцију запаљивих гасова, провера избора централе за детекцију запаљивих 

гасова, провера избора јављача за детекцију запаљивих гасова и њихов степен 

заштите, проверу извршних функција централе за детекцију запаљивих гасова); 

- проверу инсталација за аутоматско гашење пожара (провера правилног избора 

инсталација за аутоматско гашење пожара водом за поједине делове објекта, 

провера правилног димензионисања аутоматских инсталација за гашење пожара 

водом, провера правилног избора инсталација за аутоматско гашење пожара гасом 

за поједине делове објекта, провера правилног димензионисања аутоматских 

инсталација за гашење пожара гасом); 

- проверу врсте и количине мобилне опреме за гашење пожара; 

- проверу прорачуна пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачуна капацитета 

евакуационих путева у објекту, прорачуна времена потребног за евакуацију људи и 

др.; 

- проверу зона опасности; 

- провера усклађености техничке документације са важећим Законима, 

Правилницима, техничким прописима и обавезујућим стандардима Р.Србије. 

Услуга треба да буду обављенa у складу са важећим Законом о заштити од пожара, Правилником 
о садржају, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката као и осталим важећим техничким прописима и стандардима из области 
заштите од пожара у Р.Србији.  

 

 

Вршење услуге почиње након достављањем налога за вршења услуге за сваки систем 
појединачно са прилогом техничке документације. Техничка документација ће се током израде 
сукцесивно достављати Понуђачу и исправљати у складу са његовим коментарима. Рок за 
достављање примедби на достављену документацију је 12 дана од тренутка достављања 
документације. 
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Плаћање се врши на основу записника о пријему услуга ( за ___ квартал ) овереним од стране 
одговорних лица Наручиоца и  Понуђача којим се доказује да је извршена одређена етапа услуге 
а у постотку понуђене вредности: 

Преглед Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу система:________________ 10% 

Преглед Пројекта за извођење система и добијање позитивног мишљења МУП:________  50% 

Преглед Пројекта изведеног стања:______________________________________________ 10% 

Након добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед објекта :___________ 30% 

 

Б.  Прво контролисање система и опреме за заштиту од пожара 

 

За потребе реализације Пројекта ТЕКО Б3 је потребно извршити прво контролисање инсталација 
и уређаја у складу са захтевима Закона о заштити од пожара и одговарајућих правилника. На 
основу резултата контролисања Понуђач доставља извештај о извршеној услузи. 

 

Вршење услуге почиње након достављања налога за извршење услуге који поред неопходне 
документације за извршење услуге садржи и тачан датум и време када ће Наручилац омогућити 
Понуђачу приступ инсталацијама и уређајима који се контролишу. На основу резултата 
контролисања Понуђач доставља извештај у року од највише  10 дана од датума извршеног 
контролисања. 

 

В.  Израда Плана заштите од пожара и Плана евакуације 

За потребе изграђеног објекта ТЕКО Б3 потребно је израдити План заштите од пожара и План 
евакуације у скаду са захтевима Закона о заштити од пожара и одговарајућим техничким 
прописима. 

 
Рок извршења услуге 

Рок за извршење услуге је најкасније 30 дана од датума за почетак из Налога за почетак  вршења 
услуге потписаног од стране одговорног лица Наручиоца са прилогом неопходне документације. 

3.2. Ангажовање изабраног понуђача 

Сваки пут када настане потреба наручиоца за предметним услугама, наручилац ће, пре издавања 
и достављања радног налога, упутити писани захтев (поштом, мејлом, лично) изабраном 
понуђачу, у којем ће га обавестити о потребама извршења услуга.  

Изабрани понуђач је дужан да се одазове, у што краћем року (максимално два дана од пријема 
захтева наручиоца) како би са представницима наручиоца проценио, усагласио и договорио 
детаље, рокове и наручиоцу дао процену у виду обима ангажовања људства и осталих ресурса за 
извршење појединачне услуге. 

Приликом усаглашавања појединости око реализације појединачне услуге, изабрани понуђач 
именује извршиоце који ће бити ангажовани на њеном извршењу и доставља представнику 
наручиоца списак људи са њиховим основним контакт подацима и на тај начин изабрани понуђач 
задужује извршиоце на извршењу предметне услуге. 

Након усаглашавања, наручилац ће изабраном понуђачу издати радни налог у коме су 
дефинисане најважније појединости из претходног договора, као што су: број радног налога, 
спецификација услуга, рок за извршење, вредност радног налога, а изабрани понуђач се 
обавезује да потврди пријем радног налога. 

Изабрани понуђач је обавезан да предметне услуге реализује у складу са техничком 
спецификацијом, важећим техничким прописима и прописаним стандардима који дефинишу ове 
врсте услуга.  
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Сви радни налози Наручиоца, који се издају изабраном понуђачу, се евидентирају. 

3.3. Рок извршења услуга 

Рок за извршење свих појединачних предметних услуга биће дефинисан сваким радним налогом 
посебно, након усаглашавања појединости око реализације појединачне услуге, а рок почиње да 
тече од момента пријема радног налога од стране изабраног понуђача.  

У случају да изабрани понуђач не испуни уговорене рокове, наручилац има право на наплату 
уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и право на 
раскид уговора. 

3.4. Извештавање наручиоца 

Током трајања уговорне обавезе, изабрани понуђач је у обавези да периодично извештава 
наручиоца о динамици извршења предметних услуга које су му поверене. 

Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу у току реализације уговора, достави следеће: 

 на тромесечном нивоу - квартални извештај и квартални рачун; 

 након завршетка свих предметних услуга - коначни извештај и њему припадајући рачун; 

Квартални извештај и квартални рачун, на тромесечном нивоу, се доставља најкасније првог 
радног дана, у текућем месецу, за претходни квартал. 

Квартални извештај обавезно садржи преглед активности везаних за пружање појединачних 
услуга, извршених у датом кварталу, са јасно израженим местом ангажовања на реализацији 
појединих услуга и документа којима се доказује да су наведене активности извршене, као и 
оквирни преглед преосталих радних налога, који су издати, и чије је извршење у току. 

Коначни извештај обавезно садржи преглед свих активности током извршења уговора, 
класификованих по кварталима, са комплетном евиденцијом почетка и завршетка свих радних 
налога, тј. појединачних услуга. 

Квартални извештај се доставља у 3 (словима: три) примерка, о реализованим појединачним 
услугама извршеним у претходном кварталу. 

Наручилац има право да, након пријема кварталног извештаја, достави примедбе изабраном 
понуђачу у писаном облику или да достављени квартални извештај прихвати и одобри у писаном 
облику.  

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране овлашћених 
представника наручиоца за праћење и реализацију уговора. 

3.5. Пријем услуга 

У зависности од природе и врсте услуга које су изабраном понуђачу поверене, вршиће се и пријем 
предметних услуга. 

Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу 
(појединачних) радних налога, у складу са уговором. 

Уколико је предмет радног налога садржао израду документације, иста се доставља наручиоцу 
(анализа, експертиза, извештај, елаборат, план и др.) на преглед и сагласност. 

Наручилац разматра достављену документацију и по потреби даје примедбе и обавља 
усаглашавање исте са изабаним понуђачем, који је у обавези да поступи по коначним 
примедбама наручиоца у року који одреди наручилац; 

По достављању документације у којој је поступљено по коначним примедбама, наручилац 
прихвата и оверава Извештај о извршеној појединачној услузи. Извештај о извршеној појединачној 
услузи сачињава изабрани понуђач. 

Поред услуга које ће се реализовати према описаној процедури, поједине услуге ће се 
реализовати у складу са посебно писаним радним налогом наручиоца (учешће и организација 
радионица, стручна помоћ код израда програма и планова, усмене консултације и сл.).  
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За све врсте појединачних услуга, наручилац и изабрани понуђач ће квартално, тј. на 
тромесечном нивоу, формирати Записник о пријему услуга – за квартал, који ће садржати податке 
о обиму и врсти услуга реализованих у току претходног периода.  

Обострано потписани Записник о пријему услуга – за квартал, сматраће се овером извршених 
услуга овог типа, за претходни квартал. 

3.6. Место извршења услуга 

Место извршења свих појединачних услуга биће дефинисано сваким радним налогом, а могу 
бити: 

 у бироу изабраног понуђача, 

 у бироу наручиоца и на објекту Костолца Б3, 

 у бироу неког другог учесника у пројекту 

3.7. Достављање документације 

Сва документација која се доставља наручиоцу (анализа, експертиза, извештај, елаборат, план  и 
др.), доставља се у следећем облику: 

 У штампаној форми - увезана и упакована у А4 формат; 

 У едитабилном формату (на „CD“ или „DVD“ или „USB Flash“ у 2 примерка): 

 текстуални део документације, у едитабилном формату, кao MS Word (*.docx формат) 
или Adobe Reader (*.pdf формат) и мора бити на ћириличном писму. 

 Сви цртежи и прорачуни, у свoм oригинaлнoм oблику. Нa примeр, aкo je кoришћeн 
AutoCad пoтрeбнo je испoручити њeгoвe *.dwg фajлoвe. Све табеле прорачуна 
испоручити у MS Excel (*.xlsx формату). 

3.8. Пoвeрљивoст пoдaтaкa 

Изабрани понуђач и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет ове 
јавне набавке, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у 
документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу 
у вези са реализацијом уговора и да их користе искључиво за обављање те услугe, а у складу са 
Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација (ОБРАЗАЦ-8). 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 ЗЈН 

Бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ/ДОКУМЕНТИ 

4.1.1.  

Услов: 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона); 

Докази: 
- Ако је понуђач правно лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 

- Ако је понуђач предузетник: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра; 

Напомена: 
- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача. 

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба доставити и за подизвођача. Ако је 
више подизвођача, доказе доставити за сваког од њих. 

4.1.2.  

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 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

Докази: 

 АКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРАВНО ЛИЦЕ: 

- За законског заступника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења и према месту пребивалишта. 

- 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 обавештење  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 

- Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела 
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда), за кривична дела против 
привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре, 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. 

 АКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК: 

- 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 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. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm
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Бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ/ДОКУМЕНТИ 

4.1.3.  

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона); 

Докази за правно лице, предузетнике и физичка лица: 

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и 

- Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског 
обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена: 

- Уколико локална (општиснка) пореска управа 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 пореске управе приложи и потврде осталих локланих 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 више од два месеца од датума отварања понуда. 

4.1.4.  

Услов: 

Да је понуђач при састављању понуде 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 (чл. 75. ст. (2) Закона); 

Доказ: 

- Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (ОБРАЗАЦ-4) 

Напомена: 

- Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача Изјава мора бити  потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 

 

4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 ЗЈН 

Бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ 

4.2.1.  

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов: 

Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом ако: 

1. у последње 3 (три) обрачунске године (2015, 2016 и 2017 година) није био у блокади више од 15 
(петнаест) дана; 

Докази (начин доказивања): 

1. Потврда о ликвидности, издата од стране Народне банке Србије или Изјава понуђача да је овај 
податак јавно доступан или неки други валидан доказ којим се доказује тражени услов. 

Напомене: 

- У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. 

4.2.2.  

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Услов: 

Понуђач располаже довољним пословним капацитетом ако је: 

1. У периоду од 01.01.2008. године до дана објављивања позива за подношење понуда, у 
уговореном року, обиму и квалитету, извршио (реализовао) следеће услуге: 

- Најмање три референтне консултантске услуге израде Главног пројекта заштите од 
пожара и Пројекта посебних система и мера заштите од пожара за термотехничко 
постројење инсталисане снаге веће од 50МW; 
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Бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ 

- Најмање три референтне консултантске услуге контролисања инсталација и уређаја за 
откривање, дојаву или гашење пожара за термотехничко постројење инсталисане снаге 
веће од 50МW; 

- Најмање три референтне консултантске услуге израде Плана заштите од пожара и Плана 
евакуације за термотехничко постројење инсталисане снаге веће од 50МW. 

Као референтне услуге сматрају се само оне услуге чија је успешна реализација везана за 
дефинисани период. 

 

2. Успоставио сертификовани интегрисани систем менаџмента заснован на стандардима за 
управљање: 

- Систем менаџмента квалитетом ISO 9001; 

- Систем менаџмента заштите и здравља на раду OHSAS 18001 
 

3. Поседује неопходна овлашћења за обављање предметне услуге: 

1) Овлашћење за обављање послова израде главног пројекта заштите од 

пожара издато од ресорног Министарства; 

2) Овлашћење за обављање послова пројектовања посебних система и мера 

заштите од пожара за: 

1.  Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових 

система 

2.  Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових 

система 

3.  Израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара 

и извођење ових система 

4.  Израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која 

су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара 

запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја 

5.  Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе 

угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама 

запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима 

6.  Пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте 

3) Овлашћење издато од ресорног Министарства за послове контролисања: 

 
1.  Инсталација хидрантске мреже за гашење пожара; 

2.  Инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара; 

3.  Инсталација и уређаја за гашење пожара; 

4.  Инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова; 

5.  Инсталација за одвођење дима и топлоте. 

4. Да није у сукобу интереса у складу са чл. 19, 30, 36, 42, 48  Правилника о посебним условима 

које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова 

контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система. 
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Бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ 

 

Докази (начин доказивања): 

1. Попуњена референтна листа (ОБРАЗАЦ-5). 

У складу са попуњеном референтном листом, достављају се потписане и оверене потврде 
референтних инвеститора/наручилаца, на одговарајућем обрасцу (ОБРАЗАЦ-5.1). 

2. Фотокопије важећих сертификата, добијене од овлашћеног сертификационог тела за серију 
стандарда: ISO 9001, OHSAS 18001; 

3. Фотокопије важећих наведених овлашћења; 

4. Оверена и потписана (на меморандуму фирме -Понуђача) Изјава о одсуству сукоба интереса 
на Пројекту изградње термоелектране Костолац Б3 у складу са чл. 19, 30, 36, 42, 48  Правилника 
о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање 
послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система. 

 

Напомене: 

5. Наручилац задржава право да захтева од понуђача да, у току стручне оцене понуда, додатно доставе 
фотокопије уговора или других докумената (рачуна…) из којих се може закључити да су предметне 
услуге успешно реализоване. Уговори могу бити потписани и пре горе дефинисаног периода, али је за 
наручиоца битно, при оцени понуда, да су услуге завршене у дефинисаном периоду, што се може 
закључити из коначних рачуна;  

6. Уколико жели, понуђач може да, уз понуду, достави копије уговора о пружању услуга на ЦД-у. Препорука је 
да се доставе у „*.pdf“ формату, класификовани и означени, у складу са редоследом ставки у референтној 
листи (ОБРАЗАЦ-5); 

7. Наручилац дозвољава да, уместо обрасца (ОБРАЗАЦ-5.1) могу да буду достављене потписане и оверене 
потврде које садрже све тражене податке са обрасца (ОБРАЗАЦ-5.1); 

8. У случају да понуду подноси група Понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени 
услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов). 

9. У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће 
одбијена као неприхватљива. 

4.3. Упутство како се доказује испуњеност услова 

Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН 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. 

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 ЗЈН 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 на свом 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. ЗЈН 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) и 4) ЗЈН - регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

3) доказ о ликвидности понуђача - претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs 

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. 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.nbs.rs/
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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. 

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

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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. 

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. 

4.4. Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у 
вези са капацитетима из члана 76. Закона, Понуђач испуњава самостално без обзира на 
ангажовање подизвођача, на основу достављених доказа у складу с oвим одељком конкурсне 
документације. 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона 
понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са oвим одељком 
конкурсне документације. 
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ 
ПРЕГОВАРАТИ 

5.1. Критеријум за доделу Уговора 

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

Критеријум за оцењивање понуда „Најнижа понуђена цена“, заснива се на коначно понуђеној цени 
која ће се одредити након два круга преговарања. 

Укупно понуђена цена без ПДВ-а служиће наручиоцу за рангирање приликом стручне оцене 
понуда и оцену прихватљивости истих, а уговор се закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке. 

5.2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

По спроведеном поступку отварања понуда, спровешће се поступак преговарања. 

Елемент уговора, о којем ће се преговарати, је укупна понуђена цена а преговарање ће се 
обавити у додатна два круга, на дан отварања понуда, одмах након отварања понуда. 

Преговарање ће се спровести са свим присутним понуђачима истовремено, по редоследу 
приспећа понуда. 

Сваки понуђач, који је поднео понуду, учествује у поступку преговарања и он се о елементу 
преговарања изјашњава по круговима преговарања, све до коначне понуде за елемент о којем се 
преговара. 

Пре почетка сваког круга преговарања, сваки понуђач ће добити бланко одштампан посебан 
Образац о преговарању, који ће обавезно попунити, потписати и предати представнику 
наручиоца. 

У сваком кругу преговарања, елемент преговарања може бити промењен само под условом да 
буде повољнији у односу на претходно понуђен. 

Између сваког круга преговарања предвиђено је максимално 15 минута паузе како би представник 
понуђача, уз могућност коришћења сопствених електронских уређаја и уређаја за комуникацију 
(мобилни телефон, лаптоп и сл.) формирао цену коју ће понудити у следећем кругу преговарања. 

Током поступка преговарања водиће се посебан Записник о преговарању. 

Уколико представници понуђача не присуствују преговарању, сматраће се да је укупно понуђена 
цена из поднете понуде коначна. 

Представник понуђача који учествује у поступку преговарања, дужан је да, пре почетка 
преговарања достави овлашћење за учествовање у поступку преговарања. У случају да 
представник понуђача не поднесе посебно овлашћење за преговарање, а поседује уредно 
овлашћење за отварање понуда, сматраће се да је овлашћење за отварање понуда истовремено 
и овлашћење за преговарање. 

Након поступка преговарања, наручилац ће (поштом или мејлом), свим понуђачима који су 
учествовали у поступку преговарања, а којима се коначна цена разликује од укупно понуђене цене 
из понуде, доставити табелу Обрасца структуре цене (ОБРАЗАЦ-2), коју су дужни накнадно 
попунити, тако што ће ускладити укупну суму јединичних цена са коначно понуђеном ценом из 
поступка преговарања. 

Усклађивање јединичних цена подразумева искључиво њихово умањење. Ни једна јединична 
цена не сме бити увећана у односу на јединичну цену из првобитне понуде. 

Попуњен и усклађен Образац структуре цене (ОБРАЗАЦ-2), понуђач је дужан да одштампа, 
потпише, овери и достави наручиоцу најдуже у року од пет дана, од дана пријема. 

Уколико понуђач не достави Образац структуре цене (ОБРАЗАЦ-2), у остављеном року, његова 
понуда биће проглашена неприхватљивом. 
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Уколико се утврди да је у понуди дошло до рачунског одступања између јединичне и укупне цене 
без пдв-а, меродавна је јединична цена услуге. 

Наручилац ће у поступку стручне оцене понуда, све прихватљиве понуде рангирати на основу 
коначно понуђене цене - цене из другог круга преговарања. 

5.3. Резервни критеријуми 

Уколико две или више понуда, и након преговарања, имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио: 

 Дужи рок важења понуде. 

Уколико ни после примене резервних 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 и не могу се рангирати ни применом резервних критеријума. На посебним 
папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити 
у кутију, одакле ће представник комисије извлачити само по један папир. 

Понуда понуђача чији назив буде на извученом папиру биће боље рангирана у односу на 
неизвучене, све док се не рангирају све понуде. Наручилац ће сачинити и доставити Записник о 
спроведеном извлачењу путем жреба. 
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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 за 
подношење понуда, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као 
неприхватљива. 

Врста, техничке карактеристике и спецификација предмета јавне набавке дата је у поглављу 3, 
конкурсне документације. 

6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена 

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику. 

Наручилац дозвољава да, део понуде који се односи на обавезно достављање тражене техничке 
документације, у складу са поглављем 3. конкурсне документације, буде на енглеском језику. 

Наручилац може да захтева да делови понуде који су достављени на страном језику буду 
преведени на српски језик у складу са чланом 18. став 3. ЗЈН. 

6.2. Комуникација у поступку 

Сва комуникација у поступку (питања, одговори, достављање захтева за заштиту права, одлуке, 
закључци и др.) се одвија у радно време Наручиоца, радним данима (понедељак-петак) у периоду 
од 07:30 до 15:30 часова и обавља се у складу са чланом 20. Закона, у писаном облику, путем 
поште (на адресу Наручиоца) или електронске поште (мејл). 

Контакт адреса Наручиоца је наведена у поглављу 1, конкурсне документације. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране пошиљаоца, путем електронске 
поште или факсом, пошиљалац је дужан да од друге стране захтева да у писаном облику потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је 
извршено достављање. 

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.ujn.gov.rs). 

6.3. Начин састављања понуде 

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што, јасно и недвосмислено, читко својеручно, 
откуцано на рачунару или писаћој машини, уписује тражене податке у обрасце или према 
обрасцима 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. 

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 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. 

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив 
траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). 

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити 
оштећени, означени бројем, 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. 

http://www.ujn.gov.rs/
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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. 

6.4. Обавезна садржина понуде 

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља попуњене, 
потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом: 

6.4.1. Образац понуде (ОБРАЗАЦ-1); 

6.4.2. Образац структуре цене, у папиру, одштампан, потписан и оверен (ОБРАЗАЦ-2); 

6.4.3. Изјава о независној понуди, у складу са чл. 26. (ОБРАЗАЦ-3); 

6.4.4. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, у складу са чл. 75. став 2) 
ЗЈН (ОБРАЗАЦ-4); 

6.4.5. Докази којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, према наведеном Упутству из поглавља 4, у 
конкурсној документацији:  

OБАВЕЗНИ УСЛОВИ…, 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ (потврда НБС или Изјава понуђача), 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ (референтна листа (ОБРАЗАЦ-5), потврде референтних 
инвеститора /наручилаца (ОБРАЗАЦ-5.1), сертификати…)  

6.4.6. Модел уговора (ОБРАЗАЦ-6); 

6.4.7. Модел прилога о безбедности и здравља на раду (ОБРАЗАЦ-7); 

6.4.8. Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација (ОБРАЗАЦ-8) 

6.4.9. Банкарска гаранција за озбиљност понуде, према наведеном упутству из тачке 6.11.1. из 
конкурсне документације; 

6.4.10. Споразум, којим се Понуђачи из групе, међусобно и према Наручиоцу услуга, обавезују на 
извршење јавне набавке (подноси се у случају подношења заједничке понуде); 

6.4.11. Оверена и потписана, Техничка спецификација из конкурсне документације; 

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део 
понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (ОБРАЗАЦ-9). 

Препорука Наручиоца је да сви обрасци и документи, који чине обавезну садржину понуде, буду 
сложени према наведеном редоследу. 

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. 

6.5. Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у 
супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
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6.6. Измена, допуна и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти 
начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив и 
адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком: 

„ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку услуга «Консултантске услуге из области противпожарне 
заштите објеката Костолац Б3» - Јавна набавка број ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) – НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

„ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку услуга «Консултантске услуге из области противпожарне 
заштите објеката Костолац Б3» - Јавна набавка број ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) – НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

„ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку услуга «Консултантске услуге из области противпожарне 
заштите објеката Костолац Б3» - Јавна набавка број ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) – НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

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

6.7. 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 набавке према уговору, 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. тач. 1), 2) и 4) и 75. став 2. ЗЈН, односно услова наведених у тачки 4.1. конкурсне 
документације. Доказ из члана 75. став 1. тачка 5), доставља се за део набавке који ће се вршити 
преко подизвођача. 

Изабрани 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. 

Изабрани понуђач 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. 

Све ово не утиче на правило да изабрани понуђач 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. 

6.8. Подношење заједничке понуде 

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно обавезних услова наведених у тачки 4.1 
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конкурсне документације, док додатне услове, из тачке 4.2. конкурсне документације, понуђачи из 
групе испуњавају кумулативно.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора да садржи: 

 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. 

6.9. Понуђена цена 

Цена у понуди се исказује у динарима. 

Цена је фиксна за цео уговорени период. 

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима 
у обзир цена без ПДВ-а. 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. 

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

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

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

6.10. Рок важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива. 

6.11. Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

Као саставни део понуде, понуђач доставља: 

6.11.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% вредности 
понуде без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и 
наплатива на први позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока 
важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и 
продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана. 

У случају да изабрани понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције 
понуде, повуче или измени понуду, не потпише уговор када је његова понуда изабрана као 
најповољнија или не достави срдство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, 
наручилац има право да изврши наплату банкарске гаранције за озбиљност понуде. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу у року од 8 дана од дана 
предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења које је захтевано у закљученом уговору. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу са којим није закључен 
уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија, 
на писани захтев понуђача. 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде за озбиљност понуде доставља се као саставни део 
понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13 Београд, 
матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa. 

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне 
документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и 
емисионе банке. 

На ову банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) 
Међународне трговинске коморе у Паризу. 

Банкарска  гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или 
није. 

Уколико банкарску гаранцију издаје страна банка ,мора имати кредитни рејтинг. 
 
Банкарска гаранција мора да буде у валути Понуде. 

 

Након закључивања уговора, изабрани понуђач доставља: 

6.11.2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла 

Понуђач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то 
неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини од 10% 
вредности Уговора, са роком важења 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од рока 
важења Уговора. 

Понуђач се обавезује да, у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења Уговора, 
Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов из чл. 74. ст.2. ("Сл. 
лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист 
СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), (даље: ЗОО) наступања правног дејства Уговора. 

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и 
мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року. 

Наручиоц је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у целости, у 
случају да  Понуђач не испуни било коју обавезу предвиђену овим Уговором, као и у случају 
једностраног раскида истог од стране Понуђача. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење обавеза из Уговора или друге 
околности које онемогућавају извршење тих обавеза, важност банкарске гаранције се мора 
продужити. 

На ову банкарску гарнцију примењују се једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) 
Међународне трговинске коморе у Паризу. 

Банкарска гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или 
није. 

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Налогодавца, 
Корисника и банке Гаранта.  

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на:  

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  
ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд,  

матични број 20053658, ПИБ 103920327,  

и доставља се, приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 
закључења уговора, лично или поштом на адресу: 
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Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  
ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд,  

Са назнаком: „Средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла по уговору, за ЈН 
бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018)“ 

6.12. Начин означавања поверљивих података у понуди 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 
десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да образложи да 
ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува податке као и да уз понуду 
достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.) 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о 
поднетим понудама до отварања понуда. 

6.13. Додатне информације и објашњења 

Заинтересовано 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. 

Захтев за додатним информацијама се доставља Наручиоцу на адресу: 

 
 Јавно Предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, 

 Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад, 
 Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад 

са обавезном назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну 
набавку услуга Консултантске услуге из области противпожарне заштите објеката 
Костолац Б3“ број ЈН/1000/0571/2018 (617/2018)  и може се упутити наручиоцу писаним путем, 
односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца  и путем електронске 
поште, на e mail: miodrag.jovin@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07.30 до 
15.30 часова.   
 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 
 
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. 
 

mailto:miodrag.jovin@eps.rs
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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. 

6.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

Наручилац може да, писаним путем, 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. 

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. 

6.15. Коришћење патената и права интелектуалне својине 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица, сноси понуђач. 

6.16. Захтев за заштиту права 

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: 

6.16.1. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште (препорученом пошиљком са 
повратницом) на адресу: 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  
Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад,  

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад  

са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) услуге 
„Консултантске услуге из области противпожарне заштите објеката Костолац Б3“ 

а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште (на e-mail 
miodrag.jovin@eps.rs), радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 15:30 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 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 4. ове тачке, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

mailto:radovan.strikovic@еv.rs
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После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 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. 

6.16.2. 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. 

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну 
легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

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. 

6.16.3. Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од: 

 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара. 

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. 
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6.16.4. Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 

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. 

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.  

(3). *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. 

(4). износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(5). број рачуна: 840-30678845-06; 

(6). шифру плаћања: 153 или 253; 

(7). позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 

(8). сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 

(9). корисник: буџет Републике Србије; 

(10). назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 

(11). 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 

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) 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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ул. Немањина бр. 17, 11000 Београд, 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 

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 

6.17. Закључивање уговора 

Наручилац је обавезан да уговор достави понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Понуђач, којем буде додељен уговор, је обавезан да у року од највише 10 (десет) дана од дана 
закључења уговора достави достави банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно 
дејство уговора не настаје док се одложни услов не испуни. Ако понуђач са којим је закључен 
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци наручилац може да закључи уговор са првим 
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следећим најповољнијим понуђачем. У случају, Наручилац има право да реализује СФО zа 
озбиљност Понуде Понуђача који је одбио да потпише Уговор. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, 
наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права 

Наручилац може да, у складу са чланом 115. ЗЈН, дозволи промену цене или других битних 
елемената уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских 
прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе. 

У наведеним случаjевима 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. 

6.18. Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о јавним 
набавкама. 

6.19. Подношење понуде 

Понудa се подноси у затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу или поштом 
на адресу  

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  
ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд,  

Са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку услуга „Консултантске услуге из 
области противпожарне заштите објеката Костолац Б3“ - број ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) 

Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може 
утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за 
контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте потребно је назначити 
да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне. 

Благовременом понудом ће се сматрати понуда која је примљена од стране наручиоца, у року 
одређеном у позиву за подношење понуда, без обзира на начин подношења. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити 
враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

6.20. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда 

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку јавног отварања понуда, 
обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији наручиоца предају писмено овлашћење за 
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали 
овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда. 
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                                             7.   ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ-1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр._____________ од __.__._____. године за јавну набавку услуге – Консултантске 
услуге из области противпожарне заштите објеката Костолац Б3 бр. ЈН/1000/0571/2018 
(617/2018), која се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора са изабраним 
понуђачем. 

1. Општи подаци о понуђачу: 

Назив понуђача:  

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице): 

 

Адреса понуђача/седиште:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

e-mail адреса:  

Број телефона:  

Број телефакса:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 

 

2. Понуда се подноси: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

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 
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3. Подаци о подизвођачу/има: 

Назив подизвођача:  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, физичко 

лице): 
 

Адреса/седиште:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

Део предмета набавке (врсте 
услуге) који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

Назив подизвођача:  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, физичко 

лице): 
 

Адреса/седиште:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

Део предмета набавке (врсте 
услуге) који ће извршити 

подизвођач: 
 

Напомена: 

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

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, физичко 

лице): 
 

Адреса/седиште:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, физичко 

лице): 
 

Адреса/седиште:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, физичко 

лице): 
 

Адреса/седиште:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

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 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ / ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

Укупна цена, без ПДВ-а: _______________________ РСД 

Укупна цена, са ПДВ-ом: _______________________ РСД 

Рок за извршење предметне 
услуге: 

Све предметне услуге се реализују у временском периоду од најдуже 
3(словима: три) године од ступања уговора на правну снагу. 

Рок за извршење свих појединачних предметних услуга дефинише се 
у сваком радном налогу и почиње да тече од момента пријема 
радног налога( Тачка 3. Техничка спецификација) 

Услови и начин плаћања: 

Понуђач ово поље не попуњава 

Плаћање уговорене цене извршиће се квартално, тј. на 
тромесечном нивоу и у последњем кварталу - након завршетка свих 
преосталих предметних услуга, на текући рачун пружаоца услуге, у 
законском року до 45 дана, од дана пријема исправног рачуна, а све у 
складу са дефинисаним начином плаћања у Моделу Уговора. 

Рок важења понуде: 

______ дана  

(минимално 90 дана од дана отварања понуда, тј. број дана у којем 
се услови из понуде неће мењати) 

 

 

Датум:  Понуђач: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Датум:  Подизвођач: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Датум:  Понуђач: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена:  

 Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља). 

 Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да овласти једног Понуђача из 
групе Понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом и Понуђач и 
подизвођач. 
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ОБРАЗАЦ-2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Ред. 
Бр. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ/УСЛУГЕ 
Јед. 
мере 

Колич. 
Јед. цена  
без ПДВ-а 

(дин) 

Јед. цена  
са ПДВ-ом  

(дин) 

Укупно, цена  
без ПДВ-а 

(дин) 

I II III IV V VI VII = (IV x V) 

 Преглед техничке документације 

1. 
Преглед документације система 1 - 
Хемијска припрема воде  

Ком. 1 
   

2. 
Преглед документације система 2 - Пумпна 
станица за расхладну воду 

Ком. 1 
   

3. 
Преглед документације система 3 - 
Резервоар за мазут са спољашњим и 
унутрашњим мазутним постројењем 

Ком. 1 
   

4. Преглед документације система 4 - Димњак 
Ком. 1 

   

5. 
Преглед документације система 5 - Главни 
погонски објекат 

Ком. 1 
   

6. 
Преглед документације система 6.1 - 
Одсумпоравање димних гасова 

Ком. 1 
   

7. 
Преглед документације система 6.2 - 
Систем за кречњак 

Ком. 1 
   

8. 
Преглед документације система 7 - Влажни 
електрофилтер 

Ком. 1 
   

9. 
Преглед документације система 8.0 - 
Систем за допрему угља (круг електране) 

Ком. 1 
   

10. 
Преглед документације система 8.1 - 
Систем за допрему угља (од копа до круга 
електране) 

Ком. 1 
   

11. 
Преглед документације система 9.1 - 
Систем за унутрашњи транспорт пепела и 
шљаке 

Ком. 1 
   

12. 
Преглед документације система 9.2 - 
Систем за спољашњи транспорт пепела и 
шљаке 

Ком. 1 
   

13. 
Преглед документације система 11 - 
Саобраћајнице, цевоводи и остали објекти 

Ком. 1 
   

 Прво контролисање система и опреме за заштиту од пожара 

14. Прво контролисање инсталација 
хидрантске мреже за гашење пожара 

Ком. 
140    

15. Прво контролисање инсталација и уређаја 
за аутоматско откривање и дојаву пожара 

Ком. 
25    

16. Прво контролисање инсталација и уређаја 
за гашење пожара 

Ком. 
30    

17. 
Прво контролисање инсталација и уређаја 
за детекцију експлозивних и запаљивих 
гасова 

Ком. 
5    
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18. Прво контролисање инсталација за 
одвођење дима и топлоте 

Ком. 
5    

 Израда Плана заштите од пожара и Плана евакуације 

19. 
Израда Плана заштите од пожара Ком. 1 

   

20. 
Израда Плана евакуације Ком. 1 

   

 
      

А Укупно, цена без ПДВ-а:  

Б Обрачунат ПДВ (20%):  

А+Б Укупно, цена са ПДВ-ом:  

 

 

 

 

Датум:  Понуђач: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене 

Податке у колонама I,II, III и IV наводи наручилац и њих није дозвољено мењати.  

Податке у колонама V, VI и VII попуњава понуђач, и свако поље у наведеним колонама мора бити попуњено. 

У ред А, „Укупно, цена без ПДВ-а“, понуђач уписује укупну понуђену цену за извршење свих наведених услуга, без 
обрачунатог ПДВ-а, а она је једнака збиру свих елемената колоне VII; 

У ред Б, „Обрачунат ПДВ (20%)“, понуђач уписује укупан износ обрачунатог ПДВ-а [Аx0.2], 

У ред А+Б, „Укупно, цена са ПДВ-ом“, понуђач уписује укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Напомене: 

 Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке, изузев 
трошкове превоза и смештаја током боравка ван Републике Србије. 
Трошкови превоза и смештаја током боравка ван Републике Србије се фактуришу по стварном стању 
(прилагање хотелског рачуна, односно рачуна превозника и обрачуна за остварене трошкове). Наручилац 
признаје смештај у хотелу у категорији хотела до четири звездице у зависности од карактеристика службеног 
пута и према категорији одређеној у решењу којим се одобрава слжбени пут и авионски превоз у економској 
класи, све према интерном Правилнику ЈП ЕПС-а. 

 Цене из ове табеле улазе у вредност понуде и обавезујуће су за Понуђача, и примењиваће се до краја реализације 
Уговора, са изабраним Понуђачем. 
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ОБРАЗАЦ-3 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као понуђач: 

 

Скраћено пословно име 
понуђача: 

 

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

дајем следећу изјаву: 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да понуду бр. ____________ од 

___________ године, за јавну набавку бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018), за услуге Консултантске 

услуге из области противпожарне заштите објеката Костолац Б3, Наручиоца Јавно предузеће 

„Електропривреда Србије“ Београд, Служба за набавке Техничких центара, на основу Позива за 

подношење понуда, који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, 

дана ___.___.______. године и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, која 

се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора са изабраним понуђачем, 

подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

У супротном, понуђач је упознат 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 
ништаван. 

 

Датум:  Понуђач: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомене:  

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву је потребно умножити у потребном броју примерака (за 
сваког учесника у заједничкој понуди).  

 Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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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), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач: 

 

Скраћено пословно име 
понуђача: 

 

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде бр. 

_______________ од ___.___._____. године, на основу конкурсне документације за јавну набавку 

бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018), за услуге Консултантске услуге из области противпожарне 

заштите објеката Костолац Б3, која се спроводи у отвореном поступку, да смо 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: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомене:  

 Уколико понуду подноси група Понуђача, образац Изјаве се копира у потребан број примерака и Изјаве морају 
бити потписане од стране овлашћених лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверене печатом.
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ОБРАЗАЦ-5 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Ред 

бр. 

Период 
реализације, 
закључно са 

даном завршетка 

Назив и опис реализованих услуга Инвеститор/Наручилац 
Вредност реализованих 
услуга, без ПДВ-а (РСД) 
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Ред 

бр. 

Период 
реализације, 
закључно са 

даном завршетка 

Назив и опис реализованих услуга Инвеститор/Наручилац 
Вредност реализованих 
услуга, без ПДВ-а (РСД) 

     

     

     

     

   Укупно:  

 

Датум:  Понуђач: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

Напомене: 

 У случају више података, прву страницу обрасца фотокопират. Последња страница се оверава и потписује од стране понуђача. 

 Наручилац задржава право да захтева од понуђача да, у току стручне оцене понуда, додатно доставе фотокопије уговора или других докумената (рачуна…) из којих се 
може закључити да су предметне услуге успешно реализоване или неки други валидан доказ којим се доказују тражени услови. 



 
ЈП „Електропривреда Србије“ Конкурсна документација 

Јавна набавка бр. ЈН/1000/0570/2018 (622/2018) 

Страна 54 од 77 

ОБРАЗАЦ-5.1 

Инвеститор/Наручилац:______________________________________________________________________ 

Седиште:  ________________________________________________________________________ 

Улица и број:  ________________________________________________________________________ 

Телефон:  _______________ 

Матични број:  _______________ 

ПИБ:   _______________ 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2), Закона о јавним набавкама, достављамо вам 

 

ПОТВРДА ИНВЕСТИТОРА/НАРУЧИОЦА 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________________ 
(назив понуђача) 

у периоду __________________________________________________________, за наше потребе, 
у уговореном року, обиму и квалитету реализовао (окончао) следеће услуге: 

 

 

 

 

 
(навести податке о успешно реализованим услугама – тачан назив уговора, датум закључења, датум окончања...) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(опис услуга, називи објеката, инсталисана снага, напонски нивои...) 

у укупној вредности од _______________________ динара, без ПДВ-а. 

(словима:_______________________________________________________________), без ПДВ-а. 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________________ ради 

учешћа у јавној набавци услуга Консултантске услуге из области противпожарне заштите 

објеката Костолац Б3 бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) и у друге сврхе се не може користити. 

Особа за контакт: __________________________  Број телефона: __________________ 
Место:   ________________________  Датум:   _________________ 

 

Датум:  Инвеститор/Наручилац 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 

 Овај образац фотокопирати у потребном броју примерака, и доставити уз Референтну листу. 

 Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно достави фотокопије уговора, оквирних 
споразума или других докумената из који се може закључити да су предметне услуге реализоване. 
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ОБРАЗАЦ-6 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
за  Консултантске услуге из области противпожарне заштите објеката Костолац Б3 

Уговорне стране, 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, 
матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, 
које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник 
услуга) 

и  

2. _____________________________________________________________________________ из 

________________________, улица _____________________________________________, бр 

____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа 

_____________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга)  

који наступа са  

2.а подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) 

____________________________________________________ из ______________________, 

улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, 

матични број _______________, кога заступа _________________________________, 

2.б подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) 

____________________________________________________ из ______________________, 

улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, 

матични број _______________, кога заступа _________________________________, 

____________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту, заједно: Уговорне стране) 

 

У случају да је поднета понуда са подизвођачем/има, подизвођач/и ће у оквиру уговореног посла 
извршити услуге: 

_______________________________________________________________, које чине ______% од 
укупне вредности услуга из Уговора (највише до 50%), и извршиће их својим средствима и својом 
радном снагом. Пружалац услуга у потпуности одговара Кориснику услуга за извршење обавеза 
из Уговора, без обзира на број подизвођача. 

Пружалац услуга одговара Кориснику услуга за уредно извршење дела набавке који је поверио 
подизвођачу. 

Без сагласности Корисника услуга, Пружалац услуга не може да мења подизвођаче као ни 
задужења наведених подизвођача, из претходног става. У случају да Пружалац услуга ангажује 
као подизвођача лице које није наведено у претходном ставу, Корисник услуга ће реализовати 
средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Уколико Пружалац услуга наступа као група понуђача, сагласно Споразуму о заједничком 
наступању број ________________ од _______________ године, сви чланови одговарају 
неограничено солидарно за извршење услуга из Уговора. Споразум о заједничком извршењу 
јавне набавке бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) је саставни део овог Уговора. 
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Уговорне стране, закључиле су у Београду, 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац (у даљем тексту: Корисник услуга), у складу са чланом 61. и 123. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (даље: Закон), спровео 
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда бр. 
ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) ради набавке услуга Консултантске услуге из области 
противпожарне заштите објеката Костолац Б3, у циљу закључења уговора са изабраним 
понуђачем; 

 да је Понуђач (у даљем тексту: Пружалац услуга), на основу Позива за подношење понуда и 
конкурсне документације, који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених 
гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуга, у 
својству понуђача, доставио Понуду бр. _____________ од __.__.____. године (у даљем 
тексту Понуда); (Понуђач попуњава) 

 да је Корисник услуга, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са 
чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора бр. ______________________ од 
__.__._____. године, донете у складу са чланом 108. Закона, закључио Уговор са 
Пружаоцем услуга. (Попуњава Корисник услуга); 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Овим Уговором о пружању услуга (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуга се обавезује да за 
потребе Корисника услуга изврши и пружи Консултантске услуге из области противпожарне 
заштите објеката Костолац Б3 (у даљем тексту: Услуге), у свему у складу са Конкурсном 
документацијом за јавну набавку бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018), Понудом Пружаоца услуга бр. 
_____________ од __.__.____. године, Техничком спецификацијом и Структуром цене који као 
прилог чине саставни део овог Уговора. 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна вредност Уговора, за предмет из члана 1, се закључује на износ процењене вредности 
јавне набавке. 

Укупна вредност Уговора, зависиће од коначног броја и обима извршених услуга, а највише до 
износа процењене вредности јавне набавке. 

На вредност Услуга из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у 
складу са прописима Републике Србије.  

Јединичне цене из Структуре цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења овог 
Уговора. 

Пружалац услуга ће фактурисати своје услуге квартално, по јединичним ценама из Понуде, без 
пореза на додату вредност. 

Цена мора да покрива и укључује све трошкове које Пружалац услуга има у реализацији Уговора. 
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АНГАЖОВАЊЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 3. 

Сваки пут када настане потреба Корисника услуга за Услугама, Корисник услуга ће, пре издавања 
и достављања радног налога, упутити писани захтев (поштом, мејлом, лично) Пружаоцу услуга, у 
којем ће га обавестити о потребама извршења услуга.  

Пружалац услуга је дужан да се одазове, у што краћем року, а најдуже у року од максимално 2 
(словима: два) дана од пријема захтева Корисника услуга, како би са представницима Корисника 
услуга проценио, усагласио и договорио детаље, рокове и Кориснику услуга дао процену у виду 
обима ангажовања људства и осталих ресурса за извршење сваке појединачне услуге. 

Приликом усаглашавања појединости око реализације појединачне услуге, Пружалац услуга 
именује извршиоце који ће бити ангажовани на њеном извршењу и доставља представнику 
Корисника услуга списак људи са њиховим основним контакт подацима, у складу са чланом 12. 
Уговора и, на тај начин, Пружалац услуга задужује извршиоце на извршењу предметне услуге. 

Након усаглашавања, Корисник услуга ће Пружаоцу услуга издати радни налог у коме су 
дефинисане најважније појединости из претходног договора, као што су: број радног налога, 
спецификација услуга, рок за извршење, вредност радног налога, а Пружалац услуга се обавезује 
да потврди пријем радног налога. 

Сви радни налози Корисника услуга, који се издају Пружаоцу услуга, се евидентирају. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ И КОРЕСПОДЕНЦИЈА 

Члан 4. 

Током трајања уговорне обавезе, Пружалац услуга је у обавези да периодично извештава 
Корисника услуга о динамици извршења предметних услуга које су му поверене. 

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга у току реализације Уговора, достави следеће: 

 на тромесечном нивоу - Квартални извештај и квартални рачун; 

 након завршетка свих предметних услуга - Коначни извештај и њему припадајући рачун; 

Квартални извештај и квартални рачун, на тромесечном нивоу, се доставља најкасније првог 
радног дана, у текућем месецу, за претходни квартал. 

Квартални извештај обавезно садржи преглед активности везаних за пружање појединачних 
услуга, извршених у датом кварталу, са јасно израженим местом ангажовања на реализацији 
појединих услуга и документа којима се доказује да су наведене активности извршене, као и 
оквирни преглед преосталих радних налога, који су издати, и чије је извршење у току. 

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга потписан квартални извештај у 3 (словима: три) 
примерка, о реализованим појединачним услугама извршеним у претходном кварталу. 

Корисник услуга има право да, након пријема кварталног извештаја, достави примедбе Пружаоцу 
услуга у писаном облику или да достављени квартални извештај прихвати и одобри у писаном 
облику.  

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране овлашћених 
представника Корисника услуга за праћење и реализацију Уговора. 

Након што представници Уговорних страна усвоје Квартални извештај, формираће се Записник о 
пријему услуга – за квартал, и он ће се сматрати овером извршених Услуга – за претходни 
квартал. 

Члан 5. 

Након реализације Услуга утврђених чланом 1. овог Уговора, Пружалац услуге доставља 
Кориснику услуге Коначни извештај. 

Коначни извештај обавезно садржи преглед свих активности током извршења Уговора, 
класификованих по кварталима, са комплетном евиденцијом почетка и завршетка свих радних 
налога, тј. појединачних услуга. 
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Корисник услуга има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуга или 
достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.  

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуга. За отклањање 
примедби, Корисник услуга одређује примерен рок у складу са обимом примедби. 

Уколико Пружалац услуга, из неоправданих разлога, не поступи по примедбама у прописаном 
року, Корисник услуге има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла или 
једнострано раскине Уговор. 

Након што представници Уговорних страна усвоје Коначни извештај, формираће се Записник о 
пријему услуга – коначан, и он ће се сматрати овером извршених Услуга. 

РОК И МЕСТО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА 

Члан 6. 

Рок за извршење свих појединачних Услуга биће дефинисан као у тачки 3. Техничка 
спецификација под: 

А. Преглед техничке документације 

Б. Прво контролисање система опреме за заштиту од пожара 

В. Израда Плана заштите од пожара и плана евакуације 

 сваким радним налогом посебно, након усаглашавања појединости око реализације појединачне 
услуге, а рок почиње да тече од момента пријема радног налога од стране Пружаоца услуга.  

У случају да Пружалац услуга не испуни уговорене рокове, Корисник услуга има право на наплату 
уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и право на 
раскид Уговора. 

Члан 7. 

Пружалац услуга има право да захтева продужење рока за извршење појединачних услуга у 
случају:  

 када је из објективних разлога (виша сила) спречен да извршава појединачне услуге или је 
због тих околности извршавање услуга знатно отежано,  

 када због сложености извођења радова, наступе објективне околности, чије наступање, 
трајање или престанак, не зависе од воље Пружаоца услуга. 

Уколико наступе околности предвиђене у претходном ставу овог члана Уговора, Пружалац услуга 
је дужан да благовремено, најкасније у року од 2 (словима: два) дана, достави Кориснику услуга 
захтев за продужење уговореног рока за извршење појединачних услуга са детаљним 
образложењем.  

Пружалац услуга нема право на продужење рока за извршење појединачних услуга, без изричите 
писане сагласности Корисника услуга. 

Члан 8. 

Након усаглашавања, места извршења појединачних Услуга биће дефинисана радним налогом, а 
она могу бити: 

 у бироу Пружаоца услуга, 

 у бироу Корисника услуга и на објекту Костолца Б3, 

 у бироу неког другог учесника у пројекту 

ПРИЈЕМ УСЛУГА 

Члан 9. 

У зависности од природе и врсте Услуга које су Пружаоцу услуга поверене, вршиће се и пријем 
Услуга. 

Пружалац услуга преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу радних 
налога, у складу са Уговором. 
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Уколико је предмет радног налога садржао израду документације, иста се доставља Кориснику 
услуга (анализа, експертиза, извештај, елаборат, план  и др.) на преглед и сагласност. 

Корисник услуга разматра достављену документацију и по потреби даје примедбе и обавља 
усаглашавање исте са Пружаоцем услуга, који је у обавези да поступи по коначним примедбама 
Корисника услуга, у року који одреди Корисник услуга; 

По достављању документације, у којој је поступљено по коначним примедбама, Корисник услуга 
прихвата и оверава Извештај о извршеној појединачној Услузи. 

Поред Услуга које ће се реализовати према описаној процедури, поједине Услуге ће се 
реализовати у складу са посебно писаним радним налогом Корисника услуга (учешће и 
организација радионица, стручна помоћ код израда програма и планова, усмене консултације и 
сл.).  

За све врсте појединачних Услуга, Корисник услуга и Пружалац услуга ће квартално, тј. на 
тромесечном нивоу, формирати Записник о пријему услуга – за квартал, који ће садржати податке 
о обиму и врсти Услуга реализованих у току претходног периода.  

Обострано потписани Записник о пријему услуга – за квартал, који је без примедби, сматраће се 
овером извршених Услуга, за претходни квартал. 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10. 

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу, на следећи начин: 

 за Квартални рачун - на тромесечном нивоу, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од 
дана пријема исправног рачуна, издатог на основу Записника о пријему услуга – за квартал, 
који садржи податке о обиму и врсти услуга реализованих у току претходног периода 
(претходног квартала), 

 за Коначан рачун, у последњем кварталу - након завршетка свих преосталих предметних 
услуга, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна, 
издатог на основу Записника о пријему услуга – коначан, који садржи податке о обиму и 
врсти услуга реализованих у току претходног периода (последњег квартала) и Коначног 
извештаја. 

Рачуни гласе на Корисника услуга: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Балканска бр. 
13, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, а достављају се на адресу: Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“, Балканска 13, 11000 Београд. 

Издати рачун за извршене услуге, поред Записника о пријему услуга, обавезно мора да садржи: 
назив и опис квартала, број јавне набавке, назив појединачно реализованих услуга, број Уговора и 
бројеве евидентираних радних налога по којима врши обрачун. 

Све рачуне који су непотпуни и неусклађени са наведеним ставкама, Корисник услуга ће вратити 
Пружаоцу услуге на допуну/исправку. 

Финансијске обавезе по овом Уговору, а 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. 

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 11. 

Пружалац услуга се обавезује: 

 Да изврши уговорене услуге у свему према условима из Конкурсне документације. 

 Пружалац услуга је дужан да употреби сво стручно, техничко и технолошко знање и искуство 
које поседује, као и разуман труд и марљивост у испуњавању својих задатака по овом 
уговору; 

 Пружалац услуга је дужан да пружи уговорене услуге у складу са најбољом стручном 
праксом и важећим научним и опште прихваћеним стандардима за ову врсту послова, уз 
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поштовање законских прописа (закона, стандарда и техничких норматива) који се односе на 
ову врсту услуга у Републици Србији; 

ИЗВРШИОЦИ 

Члан 12. 

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге. 

Приликом усаглашавања појединости око реализације појединачне услуге, Пружалац услуга 
именује извршиоце који ће бити ангажовани на њеном извршењу и доставља представнику 
Корисника услуга: 

 Списак извршилаца, са њиховим основним контакт подацима и прецизно дефинисане 
активности које обављају у извршавању Услуга и 

 Резервни списак извршилаца, са њиховим основним контакт подацима и прецизно 
дефинисане активности које обављају у извршавању Услуга; 

Уколико се током извршења уговорених услуга, појави потреба за заменом једног или више 
извршилаца, Пружалац услуга је дужан да истог/е замени другим извршиоцима са најмање истим 
стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходно писану сагласност Корисника услуга. 

Ако Пружалац услуга мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуга, за време трајања 
овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуга. 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Члан 13. 

Пружалац услуга и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог 
Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у 
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са 
реализацијом уговорених Услуга из овог Уговора и да их користе искључиво за обављање тих 
услуга, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација, који чини 
саставни део овог Уговора. 

Информације, подаци и документација које је Корисник услуга доставио Пружаоцу услуге у 
извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуга не може стављати на располагање трећим 
лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуга. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА 

Члан 14. 

Овим Уговором Пружалац услуга гарантује Кориснику услуга да је власник и/или искључиви 
носилац права интелектуалне својине на предметним Услугама, и да ће заштитити Корисника 
услуга у случају евентуалних захтева трећих лица по основу ауторског права и права 
интелектуалне својине. 

Пружалац услуга, који користи интелектуалну својину трећих лица (без обзира о каквој врсти 
интелектуалне својине је реч), гарантује Кориснику услуга да је носилац права или да има 
законито право на коришћење и/или употребу такве интелектуалне својине. 

Накнаду за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, у целости сноси Пружалац услуга. 

На све што није предвиђено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваће се 
одредбе Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 
119/2012) и ЗОО. 

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА 

Члан 15. 

Корисник услуга се обавезује: 



 
ЈП „Електропривреда Србије“ Конкурсна документација 

Јавна набавка бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018) 

Страна 61 од 77 

 Да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета овог Уговора, учини 
доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, а које 
су у вези са извршењем овог Уговора. 

 Да сарађује са Пружаоцем услуга у циљу решавања евентуалних проблема који могу 
настати приликом реализације предмета Уговора; 

 Да Пружаоцу услуга обезбеди несметан рад на месту пружања услуга и да омогући 
продужен рад или рад викендом и/или нерадним данима, уколико то благовремено најави 
Пружалац услуга; 

 Да редовно измирује обавезе према Пружаоцу услуга и да по завршетку свих услуга, врати 
Пружаоцу услуга средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла; 

 Да уговорену цену за извршене услуге, плати у складу са чланом 10. Уговора. 

Члан 16. 

Сва документација коју Пружалац услуга доставља Кориснику услуга (анализа, експертиза, 
извештај, елаборат и др.), доставља се у следећем облику: 

 У штампаној форми - увезана и упакована у А4 формат; 

 У едитабилном формату (на „CD“ или „DVD“ или „USB Flash“ у 2 примерка): 

 текстуални део документације, у едитабилном формату, кao MS Word (*.docx формат) 
или Adobe Reader (*.pdf формат) и мора бити на ћириличном писму. 

 Сви цртежи и прорачуни, у свoм oригинaлнoм oблику. Нa примeр, aкo je кoришћeн 
AutoCad пoтрeбнo je испoручити њeгoвe *.dwg фajлoвe. Све табеле прорачуна 
испоручити у MS Excel (*.xlsx формату). 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 17. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро 
извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, 
издату у висини од 10% вредности Уговора, са роком важења 30 (словима: тридесет) 
календарских дана дужим од рока важења Уговора. 

Пружалац услуга се обавезује да, у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења Уговора, 
Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов из чл. 74. ст.2. ("Сл. 
лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист 
СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), (даље: ЗОО) наступања правног дејства Уговора. 

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и 
мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року. 

Корисник услуга је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у 
целости, у случају да Пружалац услуга не испуни било коју обавезу предвиђену овим Уговором, 
као и у случају једностраног раскида истог од стране Пружаоца услуга. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење обавеза из Уговора или друге 
околности које онемогућавају извршење тих обавеза, важност банкарске гаранције се мора 
продужити. 

На ову банкарску гарнцију примењују се једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) 
Међународне трговинске коморе у Паризу. 

Банкарска гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или 
није. 

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Налогодавца, 
Корисника и банке Гаранта.  
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 18. 

У случају прекорачења уговореног рока за завршетак услуге из члана 6. Уговора, Корисник услуга 
има право да наплати уговорну казну у износу од 0,2% од укупне вредности радног налога, без 
ПДВ-а, за сваки дан кашњења, а највише у укупном износу од 5% укупне вредности радног налога, 
без обрачунатог ПДВ-а. 

У случају доцње, Корисник услуга има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну 
казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Уговора саопшти 
Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није 
дошло кривицом Корисника услуга, нити услед дејства више силе. 

Наплатом уговорне казне Корисник услуга не губи право на накнаду штете. 

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се 
банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 17. Уговора. 

Плаћање уговорне казне доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана пријема рачуна 
издатог од стране Корисника услуга, по основу уговорне казне. 

Уколико Корисник услуга услед кашњења из става 1. овог члана претрпи штету која је већа од 
износа уговорне казне, Корисник услуга има право на накнаду разлике између претрпљене штете 
у целости и исплаћене уговорне казне. 

ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 19. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних 
страна, а ступа на правну снагу када Пружалац услуга испуни одложни услов и достави, у 
уговореном року, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Уговор се закључује до реализације предметне услуге, а најдуже на период од 3 (словима: три) 
године од дана ступања Уговора на правну снагу.  

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 20. 

Корисник услуга може да, у складу са чланом 115. Закона, дозволи промену цене или других 
битних елемената Уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих 
законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више 
силе. 

У случају из става 1. овог члана Уговора, Корисник услуга ће донети Одлуку о измени уговора која 
садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана 
доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској институцији. 

Уговорне стране могу након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке да 
продуже период реализације уговора из објективних околности насталих чињењем односно 
кривицом треће стране ( кашњење пројекта изградње термоелектране и слично ) а које 
онемогућавају реализацију уговора и захтевају додатно време за извршење, у складу са чланом 
115. Став 2 Закона. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне Уговора изврше у писаној форми 
– закључивањем анекса уз Уговор. 
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ВИША СИЛА 

Члан 21. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења обавеза ће се 
продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја Уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка 
збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) 
и сл. 

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или 
неких обавеза из Уговора и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза из 
Уговора, 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 обавеза из Уговора онемогућено, услед дејства више силе, 
је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, 
од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу 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 ниједан 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 друга Уговорна страна, ни 
за време трајања више силе, ни по њеном престанку. 

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

НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 22. 

Пружалац услуга је, у складу са важећим ЗОО, одговоран за штету коју је претрпео Корисник 
услуга неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих 
Уговором. 

Уколико Корисник услуга претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и уколико 
се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуга је сагласан 
да Кориснику услуга исту накнади, тако што Корисник услуга има право на наплату накнаде штете 
без посебног обавештења Пружаоца услуга уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са 
роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема истог. 

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу 
корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да 
проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или 
поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.  

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које 
Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези 
са поштовањем права интелектуалне својине из члана 14. овог Уговора. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 23. 

Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају 
непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног 
извршења Услуге, која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном 
раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) 
дана од дана достављања писане изјаве.  

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор, пре истека рока, услед престанка 
потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду 
Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана 
достављања писане изјаве. 

Уколико било која Уговорна страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и 
доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати 
уговорну казну из члана 18. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у 
складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у 
испуњењу обавеза преузетих овим Уговором. 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 24. 

Корисник услуга, у складу са својим интерним актима, именује лице задужено за праћење 
реализације Уговора, као и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуга. 

Лица задужена за праћење реализације Уговора су: 

 

(Корисник услуга ће, приликом закључења Уговора, уписати име и презиме и е-mail адресу именованих лица за 
праћење реализације Уговора) 

Именовани су дужни да врше следеће послове: 
• праћење степена и динамике реализације Уговора; 
• праћење датума истека Уговора; 
• праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања; 
• потписују Записнике о пријему услуга. 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 25. 

У погледу примене мера из безбедности и здравља обавезе Пружаоца услуга и Корисника услуга 
су следеће: 

 да не дозволе улазак радника, у зону ЕЕ објеката, који немају одобрење од стране 
Корисника услуга, 

 обавеза Корисника услуга је да изврши обуку запослених код Пружаоца услуга у погледу 
примене мера и интерних прописа код Корисника услуга, за извршење услуга у близини 
напона на електроенергетским објектима, односно на објектима тог типа, 

 да након закључења Уговора, уколико је потребно, закључе Споразум о сарадњи у примени 
прописаних мера за безбедност и здравље запослених. 

Члан 26. 

Пружалац услуга је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући 
прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици 
Србији.  

Пружалац услуга је дужан да поштује и акте које доноси Корисник услуга, односно акте које стране 
из Уговора закључе из области безбедности и здравља на раду. 
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Пружалац услуга је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је 
неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су предмет Уговора, технологије 
рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Пружаоца услуга, трећа лица и 
имовина. 

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуга може 
раскинути Уговор. 

Члан 27. 

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

Члан 28. 

Пружалац услуга је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, 
префесионалних обољења и обољења у вези са радом. 

Члан 29. 

Пружалац услуга је дужан да Кориснику услуга и/или његовим запосленима надокнади штету која 
је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране 
Пружаоца услуга, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради 
обављања послова који су предмет Уговора. 

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

Пружалац услуга је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете 
причињене трећим лицима. 

Члан 30. 

Пружалац услуга је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник 
РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је 
забрану рада на радном месту или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у 
складу са прописима, од стране Корисника услуга да спроводи контролу примене превентивних 
мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом 
безбедности и здравља на раду. 

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

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31. 

Пружалац услуга је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: 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 Корисника услуга 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 Уговора. 

Члан 32. 

Уколико у току трајања обавеза из Уговора дође до статусних промена код страна из Уговора, 
права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. 
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Након закључења и ступања на правну снагу Уговора, Корисник услуга може да дозволи, а 
Пружалац услуга је обавезан да прихвати промену страна из Уговора због статусних промена код 
Корисника услуга, у складу са Уговором о статусној промени. 

Члан 33. 

За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе ЗОО и других закона, 
подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром 
на предмет овог Уговора. 

Члан 34. 

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, 
прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене сране. 

Члан 35. 

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

Члан 36. 

Евентуалне спорове, по овом Уговору, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 
уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде 
коначно решен од стране стварног надлежног суда у Београду/Сталне арбитраже при 
Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника (у случају да је Пружалац услуга 
страно лице).  

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

Члан 37. 

Саставни део овог Уговора чине: 

 Прилог о безбедности и здрављу на раду; 

 Конкурсна документација (објављена на Порталу јавних набавки под бројем _____________). 

 Понуда бр. ___________ од __________ године, 

 Образац структуре цене, 

 Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације, 

 Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација; 

 Споразум о заједничком наступу групе понуђача (уколико се ради о заједничкој понуди), 

 Средство финансијског обезбеђења, 

Члан 38. 

Уговор је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка од којих 3 (словима: три) примерка 
припадају Пружаоцу услуге и 3 (три) Кориснику услуга. 

 

ЗА КОРИСНИКА УСЛУГЕ:  ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА: 

Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд 

 (Назив Пружаоца услуга) 

   

Милорад Грчић, в.д. директора  (Име и презиме, финкција) 

Напомена:  

 Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину уговора који ће 
бити закључен са изабраним понуђачем. 

 Наведени Модел уговора понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) има 
обавезу да потпише и овери последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе 
Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације. 
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ОБРАЗАЦ-7 

 

 

 

Прилог о безбедности и здрављу на раду 

 

Уз Уговор бр. ______________________ од __.__.____. год. (попуњава Корисник услуга након закључења 

Уговора) (даље: Прилог о БЗР) 

 

Корисник услуга: 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, 
матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које 
заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуга) 

 

Пружалац услуга: 

_________________________________________________ (назив) из ______________(седиште), 
ул. ____________________________________ (назив улице), матични број: ___________, ПИБ 
_______________, текући рачун: ___________________ (број текућег рачуна), Банка 
_________________________ (назив банке), кога заступа _______________________, (својство), 
____________________________ (име и презиме), ___________ (функција) (у даљем тексту: 
Пружалац услуга),  

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране. 

 

Уводне одредбе: 

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља 
на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других 
лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Уговора. 

Стране су сагласене: 

I. Да је Пословна политика Корисника услуга спровођење и унапређење безбедности и здравља 
на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуга, 
као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа 
Републике Србије и посебних аката Корисника услуга, која регулишу ову материју. 

II. Да Корисник услуга захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуга које су 
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Корисника услуга у вези са 
спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица 
која учествују у радним процесима Корисника услуга, као и лица која се затекну у радној 
околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно 
спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника 
услуга, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући 
ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести. 

III. Да Пружалац услуга прихвата захтеве Корисника услуга из тачке 2. Става Другог Уводних 
одредби 

1. Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Корисника услуга и права и обавеза 
Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања 
услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: 
БЗР). 
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2. Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току 
припрема за пружање услуга који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и 
приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и 
осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним 
актима Корисника услуга. 

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

4. Пружалац услуга је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања 
услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, 
повезана лица). 

5. Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току 
припрема за пружање услуга које су предмет Уговора и  у току трајања уговорних обавеза, као 
и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних 
стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуга, а 
посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР; 

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на 
раду; 

5.3. процедуре Корисника услуга за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад 
увек морају да буду испоштоване; 

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да 
буду испоштоване; 

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама 
Корисника услуга, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуга, као и неовлашћено 
фотографисање; 

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 

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

7. Пружалац услуга је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има 
доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу 
Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена 
одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су 
предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју 
и   интерним актима Корисника услуга. 

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

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

9. Пружалац услуга је дужан да Кориснику услуга најкасније 3 (словима: три) дана пре датума 
почетка пружања услуге достави: 
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9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су  упознати са 
обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР, 

Уз списак лица ове тачке, Пружалац услуга је дужан да достави доказе о: 
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених, 
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуге, и 

9.3. податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуге.  

 

10. Корисника услуга има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора. 

Пружалац услуга је дужан да лицу одређеном од стране Корисника услуга омогући 
перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад. 

Корисник услуга има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи 
заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах 
обавести Пружаоца услуге, као и надлежну инспекцијску службу.  

Пружалац услуга се обавезује да поступи по налогу Корисника услуга из става 3. ове тачке. 

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

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир 
прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa 
oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa 
промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим 
ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe. 

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

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

12. Пружалац услуга је дужан да благовремено извештава Корисника услуга о свим догађајима из 
области БЗР који су настали приликом пружања услуге која је предмет Уговора, а нарочито о 
свим опасностима, опасним појавама и ризицима.  

13. Пружалац услуга је дужан да Корисника услуга достави копију Извештаја о повреди на раду 
који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом пружања услуге 
која је предмет Уговора и то у року од 24 (словима: дведесетчетири) часа од сачињавања 
Извештаја о повреди на раду. 

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка од којих 3 (словима: 
три) примерка припадају Пружаоцу услуге и 3 (словима: три) Кориснику услуга. 
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ОБРАЗАЦ-8 
 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
о чувању пословне тајне и поверљивих информација 

 

Корисник услуга: 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, 
матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које 
заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуга) 

 

Пружалац услуга: 

 

 
(уписати назив, адресу и ПИБ, Понуђача или једног из групе понуђача) 

кога заступа директор: ___________________________________, (у даљем тексту Пружалац 
услуга) заједнички учествује са осталим учесницима у групи понуђача  

 

 
(уписати назив, адресу и ПИБ остале учеснике из групе понуђача) 

или ангажује следеће подизвођаче: 

 

 
(уписати назив, адресу и ПИБ подизвођача) 

(За потребе овог Уговора, заједнички назив: Стране). 

Члан 1. 

Стране су сагласне да у вези са набавком услуга Консултантске услуге из области 
противпожарне заштите објеката Костолац Б3, Јавна набавка број ЈН/1000/0571/2018 
(617/2018) (у даљем тексту: Услуге), омогуће приступ и размену података који чине пословну 
тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима 
утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна. 

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број ____________ од ___.___.2018. године.  

Члан 2. 

Стране су сaгласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају 
следеће значење: 

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште 
позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла 
остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама 
у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у 
циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу 
пословне тајне; 

Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;  

Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и 
информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна; 
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Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података 
садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу 
документацију;  

Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који 
представљају пословну тајну; 

Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом 
истих постаје Држалац пословне тајне; 

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у 
коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем 
налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка 
информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, 
путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација 
садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације; 

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на 
основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја 
његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета. 

Члан 3. 

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, 
технике, процеси, програмe, графиконe, изворнe документe, софтверe, производнe плановe, 
пословнe плановe, пројектe, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна 
тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као 
пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора 
између Корисника услуга и Пружаоца услуга. 

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од 
суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација 
доспела до треће стране.  

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у 
вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о 
личности у Републици Србији. 

Осим ако изричито није другачије уређено,  

• ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,  

• неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране 
којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима 
одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених 
и саветника); и  

• ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге 
стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни 
у ком случају мање него што је разумно. 

Члан 4. 

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и 
сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања 
поверљивости примљене пословне тајне 

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког 
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне 
тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца. 

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима: 

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца 
надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне 
агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје 
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Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви 
таквом налогу или захтеву; 

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним 
лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане 
одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;  

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим 
повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање 
наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог 
Уговора 

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским 
саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца. 

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје 
Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:  

• то било познато Примаоцу у време одавања,  

• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,  

• то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да 
ода,  

• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или 
поверљивих информација власника; или  

• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца. 

Члан 5. 

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, 
интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, 
комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости 
података. 

Члан 6. 

Свака од Страна је обавезна да одреди: 

• име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице), 

• поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у 
папирном облику 

• е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем 
интернет-а 

• и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног 
заступника Стране која шаље информацију.  

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из 
претходног става.  

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају 
судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са 
повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте 
који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана. 

Члан 7. 

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да 
одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је 
порука примљена.  

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном 
тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је 
да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у 
достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.  
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Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, 
као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.  

Члан 8. 

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз 
следећу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну 
__________ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без 
претходне сагласности „_________“. 

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста 
напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне. 

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да 
садрже следеће ознаке степена тајности: 

За Корисника услуга: 
Пословна тајна 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
Балканска 13, Београд 

или: 
Поверљиво 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
Балканска 13, Београд 

За Пружаоца услуге: 
Пословна тајна 

___________ 
_______________ 

или: 
Поверљиво 

_______________ 
__________________ 

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном 
тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року 
од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној 
форми (у штампаној форми или електронским путем). 

Члан 9. 

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је 
размениле до тренутка закључења овог Уговора. 

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у 
смислу овог Уговора, а којима je Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током 
реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора. 

Члан 10. 

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има 
право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација 
који садрже пословну тајну Даваоца. 

Најкасније у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у 
обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и 
уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не 
ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима 
су исти предати у складу са одредбама овог Уговора. 

Члан 11. 

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних 
Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају 
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евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка 
обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија 
примљених Носача информација.  

Члан 12. 

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби 
овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица 
коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца. 

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне 
податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су 
дефинисане законом. 

Члан 13. 

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршењa одредби 
овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна 
надлежност суда у Београду/(Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену 
њеног Правилника) [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи 
или страни Пружалац услуга]. 

Члан 14. 

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној 
форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених представника/законских 
заступника сваке од Страна. 

Члан 15. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе ЗОО и 
позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.  

Члан 16. 

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени 
представници/законски заступници обе Стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на 
исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су 
претходно дефинисане важе трајно. 

Члан 17. 

Овај Уговор је потписан у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих 2 (словима: два) 
примерка припадају Пружаоцу услуге, а 4 (словима: четири) Кориснику услуга. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

ЗА КОРИСНИКА УСЛУГЕ:  ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА: 

Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд 

 (Назив Пружаоца услуга) 

   

Милорад Грчић, в.д. директора  (Име и презиме, финкција) 
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ОБРАЗАЦ-9 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

понуђач 
______________________________________________________________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова, насталих приликом припремања понуде, за јавну 
набавку у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Консултантске услуге из области 
противпожарне заштите објеката Костолац Б3“ бр. ЈН/1000/0571/2018 (617/2018), који износе: 

 

 
Врста трошкова 

Износ трошкова 

(у динарима без ПДВ-а) 

1.   

2.   

3.   

 Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а):  

 

 

Датум:  Понуђач: 

 М.П.  

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: 

 Понуђач може, али не мора да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

 Све трошкове припреме и подношења понуда, какви год да су, сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду тих трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 
88. став 3. Закона, дужан да понуђачу надокнади само трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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                                 8 . ПРИЛОЗИ 
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ПРИЛОГ 1. 
 

ЗАПИСНИК О ПРИЈЕМУ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД  ___________   _______ КВАРТАЛ 
Датум ___________ 
 
       ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:                  ПРИМАЛАЦ УСЛУГЕ: 
 ___________________________                               ____________________________ 
    (Назив правног  лица)                                        (Назив организационог дела ЈП ЕПС) 
 
___________________________            _____________________________ 
   (Адреса правног  лица)                         (Адреса организационог дела ЈП ЕПС) 
 
Број Уговора/Датум:      __________________________________________ 
Место испоруке/ Место трошка 1:  __________________________ 
Објекат: ______________________________________________________ 

 
А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА  ИЗВРШЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ УСЛУГА: 
 
______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 ( Уписати назив, врсту и обим Појединачне услуге за наведени квартал).  
 
Укупна вредност испорученог предмета набавке са извршеним услугама по спецификацији (без 
ПДВ-а)  

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама. 
□ ДА 
□ НЕ 

 
Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза: 
___________________________________________________________________ 
 
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 услуге реализоване у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују: 
 
    ПРУЖАЛАЦ:                         ПРИМАЛАЦ:                      ОВЕРА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 2 

 
____________________   ____________________                   _______________________ 
    (Име и презиме)  Одговорно лице по Решењу   
                                                      (Име и презиме) 
_______________ _____________________    ______________________ 
    (Потпис)           (Потпис)                          (Потпис и лиценцни печат) 
1)  у случају да се добра/ односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију 
по МТ 
2)   потписује лице одређено за праћење реализације уговора 

 

 


