УГОВОР
о праћењу градње прикључка за ХХХХХХ
Акционарско друштво Eлeктрoмрeжa Србиje Београд (у дaљeм тeксту: EMС АД)
Кнeзa Mилoшa 11, 11000 Бeoгрaд
мaтични брoj: 20054182, ПИБ: 103921661
кoje зaступa дирeктoр
Јелена Матејић, дипл. економиста
и
__________________ (у дaљeм тeксту: Клиjeнт)
*адреса ________________
мaтични брoj: _________, ПИБ: _________
кога заступа дирeктoр
______________
(у даљем тексту ЕМС АД и Клијент биће појединачно означени као Уговорна страна и заједнички
као Уговорне стране)
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1 Да је Клијент дана ___________. године поднео Захтев за закључивање Уговора о праћењу
градње Прикључка за ___________, заведен у ЕМС АД под бројем ___________.
1.2 Да су Клијент и ЕМС АД закључили Уговор о изради планске и техничке документације и
прибављању потребних дозвола за изградњу Прикључка за ___________ заведен у ЕМС АД
под бр. _____________ ( даље: Уговор о прибављању потребних дозвола).
1.3 Да је клијент реализовао све уговорне обавезе из Уговора о прибављању потребних дозвола
(осим у делу решавања имовинско правних односа за парцеле на којим се не налазе
далеководни стубови, а преко којих прелазе проводници далековода).
1.4 Да је Влада Републике Србије дана ___________. године донела Закључак бр. ___________ о
прибављању у јавну својину кат. парц. ___________ КО ___________, а на којој ће бити
изграђено Прикључно разводно постројење ___________ kV ___________, и да је на основу
истог Републичка дирекција за имовину РС закључила Уговор о поклону са
_________________ пред јавним бележником у _________ под ___________ дана ___________
године чиме су имовинско-правни односи за Прикључно разводно постројење ___________ kV
___________ решени.
1.5 Да ће Уговорне стране накнадно по завршетку градње Прикључка и Објекта који се
прикључује на преносни систем извршити проверу услова из одобрења за прикључење. Сва
потребна испитивања и провере извршиће се на основу обострано потписане и усаглашене
динамике реализације Протокола за проверу испуњености услова из одобрења за прикључење.
1.6 Да према прописима из области енергетике, све трошкове прикључења или у вези са
прикључењем Објекта на преносни систем сноси Клијент.
1.7 Да ниједан део Прикључка у изградњи укључујући и без ограничења опрему и материјале који
ће се користити за изградњу прикључка неће бити заложен или на било који други начин

оптерећен.
1.8 Имајући у виду Прикључак (дефинисан чланом 2. овог Уговора) део преносног система чији
инвеститор сходно Закону о енергетици („Службени гласник“, бр. 145/14 и 95/18-др. закон)
може бити искључиво ЕМС АД, а у складу са захтевом Клијента да у име ЕМС АД о свом
трошку изгради Прикључак, Уговорне стране сагласно приступају закључењу овог Уговора у
складу са чланом 118. Закона о енергетици.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују, да дате дефиниције у овом Уговору имају следеће значење:
2.1. Објекат у смислу овог Уговора је објекат који се прикључује на преносни систем,
___________.
2.2. Прикључак је део преносног система, а у смислу овог Уговора представља скуп водова,
опреме и уређаја, укључујући и мерну опрему и мерно место којима се инсталација Објекта
физички повезује са преносним системом, а чине га ___________.
2.3. Прикључно разводно постројење у смислу овог Уговора је део Прикључка (део преносног
система), који физички повезује инсталације Објекта са Прикључним далеководом, а чини га
Прикључно разводно постројење ___________ kV ___________.
2.4. Прикључни далековод у смислу овог Уговора је део Прикључка (део преносног система)
који физички повезује Прикључно разводно постројење са постојећим преносним системом, а
чине га ___________.
Члан 3.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
3.1 Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези градње Прикључка из
члана 2 овог Уговора.
3.2 Овим Уговором ЕМС АД, у својству инвеститора, односно носиоца инвеститорских права на
градњи Прикључка (у складу са Закључком Владе РС), даје изричиту сагласност и овлашћење
да и Клијент, у својству финансијера буде носилац права и обавеза из решења о грађевинској
дозволи за Прикључак, осим права својине на Прикључку, сходно члану 135а Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) (у даљем тексту: Закон о планирању и
изградњи), а Клијент се у својству финансијера обавезује да финансира изградњу Прикључка.
3.3 ЕМС АД , у својству инвеститора изградње Прикључка, овлашћује Клијента да у име ЕМС АД,
а о свом трошку, поднесе захтев за добијање грађевинске дозволе за градњу Прикључка, као и
да предузима све радње пред надлежним државним органима у циљу исходовања грађевинске
дозволе за Прикључак.
Члан 4.
ОБАВЕЗЕ КЛИЈЕНТА
Овим Уговором Клијент се обавезује да:
4.1 Заједно са ЕМС АД сачини План управљања пројектом прикључења (у даљем тексту План)
којим ће бити дефинисане активности по фазама реализације овог Уговора најкасније у року од
60 дана од дана ступања на снагу овог Уговора, а чијим потписивањем од стране уговорних
страна, без овере од стране јавног бележника што важи и за евентуалне измене истог, постаје
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Прилог бр. 1 овог Уговора и његов саставни део. Одређивање Временског плана искључења
ради повезивања Прикључка на постојећи преносни систем, као саставног дела Плана, је у
искључивој надлежности ЕМС АД.
Након реализованих свих уговорних обавеза из Уговора о прибављању потребних дозвола
(осим у делу решавања имовинско правних односа за парцеле на којим се не налазе
далеководни стубови, а преко којих прелазе проводници далековода) и достављања доказа o
решеним имовинско-правним односима који се односе на пренос права својине без накнаде на
катастарској парцели предвиђеној за изградњу Прикључнoг разводног постројења и
успостављању права трајне службености на катастарским парцелама преко којих прелази траса
Прикључног далековода за стубно место и прелаз проводника изнад те парцеле на којој се
поставља далеководни стуб, Клијент поднесе захтев и прибави Решење о грађевинској дозволи
за изградњу Прикључка на име Република Србија ЕМС АД као инвеститора и Клијента као
финансијера, све сходно члану 135а Закона о планирању и изградњи, с тим да ће у међусобним
односима ЕМС АД и Клијента, као и према трећим лицима, укључујући све државне органе
(управне и судске), искључиво Клијент (што према околностима случаја евентуално укључује и
његова одговорна лица) бити одговоран за поштовање свих законских и других обавеза који се
односе на реализацију изградње Прикључка, за наношење штете или ограничења било ком
лицу услед изградње Прикључка, као и одговоран за све последице које могу да проистекну из
евентуалног непоштовања тих обавеза, укључујући све имовинско правне, управно правне,
кривично правне и друге могуће казнене последице.
У роковима предвиђеним Планом и прибављеном грађевинском дозволом за Прикључак
започне и заврши градњу Прикључка.
Обезбеди доследну и потпуну примену Закона о планирању и изградњи и пратећих
подзаконских аката, Закона о енергетици и пратећих подзаконских аката, Закона о безбедности
и здрављу на раду и пратећих подзаконских аката, Закона о заштити од нејонизујућих зрачења
и пратећих подзаконских аката, Закона о заштити од буке у животној средини и пратећих
подзаконских аката, Закона о управљања отпадом и пратећих подзаконских аката, Закона о
заштити природе и пратећих подзаконских аката, као и свих осталих закона и пратећих
подзаконских аката који регулишу реализацију градње предметних електроенергетских
објеката.
Омогући ЕМС АД контролу квалитета и квантитета градње Прикључка из члана 2 овог
Уговора. Контрола квалитета ће се вршити у складу са важећим техничким прописима СРПС
стандардима, IEC стандардима и ЕН стандардима из области предмета Уговора, интерним
стандардима ЕМС АД и правилима струке.
Уговори испоруку опреме, израду техничке документације (која није израђена на основу
закљученог Уговора о прибављању дозвола - пројекат за извођење и пројекат изведеног
објекта), извођење радова и вршење услуга (укључујући и послове вршења стручног надзора)
на изградњи Прикључка у складу са техничким условима и техничком документацијом
одобреним од стране ЕМС АД и у складу са важећим техничким прописима, СРПС
стандардима, IEC стандардима и ЕН стандардима из области предмета Уговора, интерним
стандардима ЕМС АД и правилима струке, при чему је неопходно да Клијент пре закључења
свих Уговора са извођачима радова, испоручиоцима техничке документације, испоручиоцима
опреме и вршиоцима услуга EMС АД дoстaви нaцртe свих прeтхoднo нaвeдeних Угoвoрa и дa
зa свaки Угoвoр пojeдинaчнo усагласи коначан текст са EMС АД пре његовог закључења. У
уговорима са извођачима неопходно је да у делу којим се дефинише предмет Уговора, начин и
динамика плаћања, буде посебно издвојен и дефинисан део везан за изградњу Прикључка, како
би се омогућила исправна контрола и праћење свих трошкова насталих на изградњи
Прикључка. Приликом усаглашавања ЕМС АД ће посебно водити рачуна о испуњености
услова у погледу одговарајућих техничких стандарда за опрему и инсталације, уз oбaвeзу
присуствa и прворазредног учешћа у одлучивању прeдстaвникa EMС АД приликoм фaбричких
испитивaњa и испитивaњa нa грaдилишту, испуњeнoсти oдгoвaрajућих тeхничких стaндaрдa зa

извoђeњe рaдoвa, роковимa зa испоруку опреме и извођења радова, а при томе ЕМС АД неће
бити одговоран за било какве додатне трошкове, нити за накнаду евентуалне штете Клијенту
услед кашњења истог у односу на рокове утврђене Планом до којих дође услед ускраћивања
одобрења конкретног уговора од стране ЕМС АД.
Сагласност ЕМС АД не ослобађа Клијента од одговорности за поступања која нису у складу са
овим Уговором, важећим техничким прописима, СРПС стандардима, IEC стандардима и ЕН
стандардима из области предмета Уговора, интерним стандардима ЕМС АД и правилима
струке. Извођачи радова треба да поседују прописане лиценце за обављање радова из предмета
Уговора.
4.7 У циљу спровођења мера безбедности, здравља на раду и заштите животне средине, приликом
извршења услуга или обављања радова на објектима ЕМС АД, ангажоване извођаче радова и
вршиоце услуга обавеже да мере безбедности, здравља на раду и заштите животне средине
уреде у складу са „Споразумом о безбедности и здрављу на раду“ у ЕМС АД који је Прилог 2
овог Уговора и чини његов саставни део.
4.8 Достави извештај ЕМС АД о свим предузетим и реализованим активностима у вези са овим
уговором, у писаној форми од 1-5 дана у текућем месецу за претходни месец.
4.9 Надокнади учињену штету на земљишту, усевима, засадима, објектима и/или другој имовини
власника парцела на којима се гради Прикључак, као и на приступним парцелама и путевима,
као и све остале штете које за трећа лица и ЕМС АД (укључујући и запослене код Клијента,
испоручилаца добара и услуга које Клијент ангажује), настану у току или у вези са
реализацијом овог Уговора, градњом Прикључка, као и да ЕМС АД достави доказе о исплати
те штете, осим штете која настане радњама или пропустима ЕМС АД, запослених ЕМС АД
или лица које ангажује ЕМС АД, под условом да је постојање и висина штете утврђена
правоснажном судском пресудом или споразумом Клијента и оштећеног.
4.10 Сноси све трошкове имовинских или неимовинских захтева лица из претходне тачке, који би
свој основ имали у реализацији овог Уговора, уговора који из њега следе, радовима на
изградњи Прикључка и/или који би били у вези са тим Прикључком и/или у могућим
ограничењима која би из постојања Прикључка произилазила за власнике тих парцела и/или
објеката, као и да ЕМС АД достави доказе о исплати тих потраживања, под условом да су
наведени захтеви засновани на правоснажној судској одлуци или споразуму Клијента и
оштећеног.
4.11 У целости и без одлагања обештети ЕМС АД за сваки износ који ЕМС АД буде исплатио било
ком лицу на име обештећења, а које сходно овом Уговору пада на терет Клијента, као и да
обештети ЕМС АД и његова одговорна лица за сваку казну која им буде изречена од стране
суда или другог надлежног органа у вези са могућим кршењем законских и других обавеза
које се односе на градњу Прикључка, за чије поштовање је искључиво надлежан Клијент,
укључујући и трошкове тих поступака одмерене правоснажном одлуком суда или другог
органа, те и све штете које за ЕМС АД и његова одговорна лица могу проистећи из
правоснажне одлуке о њиховом кажњавању, уз услов да ЕМС АД презентује такву одлуку
Клијенту.
4.12 Информише ЕМС АД да су радови на градњи Прикључка завршени и да ЕМС АД може
вршити интерни технички преглед, који врши Комисија ЕМС АД за интерни технички
преглед.
4.13 Уговори и организује технички преглед Прикључка, пре пуштања у пробни рад. Комисија за
технички преглед, односно предузеће или друго правно лице коме је поверено вршење
техничког прегледа, у току пробног рада објекта проверава испуњеност услова за издавање
употребне дозволе и извештај о томе доставља Инвеститору и Финансијеру изградње
Прикључка.
4.14 Отклони све примедбе Комисије ЕМС АД за интерни технички преглед која врши
функционалну проверу и Комисије за технички преглед и прибави одобрење Комисије за
технички преглед за пуштање Прикључка у пробни рад.

4.15 Најкасније до подношења захтева за добијање употребне дозволe реши имовинско

правне односe за парцеле преко којих прелазе проводници далековода.
4.16 Прибави Решење о употребној дозволи за Прикључак на име инвеститора ЕМС АД Република Србија.
4.17 Изврши све друге потребне послове и неопходне активности у вези изградње Прикључка у
складу са законима Републике Србије и добром техничком праксом.
4.18 У Уговор који закључује са извођачем радова унесе одредбу која дефинише да је Уговор о
праћењу градње Прикључка прилог и саставни део уговора између Клијента и извођача
радова, те да ће у случају постојања супротности/неслагања одредби овог Уговора са једне
стране и уговора који се закључује између Клијента и извођача радова са друге стране,
предност имати Уговор о праћењу градње прикључка, односно да ће у случају
супротности/неслагања између закона Републике Србије са једне стране и Уговора који се
закључује између Клијента и извођача радова са друге стране предност имати закони
Републике Србије.
4.19 У року од 5 календарских дана од дана добијања Решења о употребној дозволи за Прикључак,
ЕМС АД записнички преда сву оригиналну техничку документацију у папирном и
електронском облику (у зависности од форме у којој су документа сачињена у складу са
важећим законима и подзаконским актима ), као и три примерка техничке документације у
папирном облику, сву оригиналну имовинско правну документацију, прибављене сагласности,
дозволе и одобрења надлежних државних органа уколико иста претходно није достављена
ЕМС АД, атесте o извршeним типским испитивaњимa у aкрeдитoвaнoj лaбoрaтoриjи и испитнe
прoтoкoлe (доказе о квалитету), као и осталу релевантну документацију која је у складу са
позитивним правним прописима неопходна ЕМС АД, и то нарочито:
 Писaнe гaрaнциje испoручиoцa oпрeмe зa oтклaњaњe свих нeдoстaтaкa нa угрaђeнoj oпрeми
у гaрaнтнoм пeриoду oд 5 гoдинa oд пoчeткa прoбнoг рaдa, кoje глaсe нa EMС АД.
 Рeшeњe o упoтрeбнoj дoзвoли зa Прикључaк, рeшeњe o грaђeвинскoj дoзвoли зa
Прикључaк, извeштaj кoмисиje зa тeхнички прeглeд, лoкaциjскe услoвe и другa oдoбрeњa и
сaглaснoсти нaдлeжних oргaнa и oргaнизaциja,
 Угoвoрe o успoстaвљaњу прaвa трajнe службeнoсти, угoвoрe o купoпрoдajи нeпoкрeтнoсти,
oригинaлe листa нeпoкрeтнoсти сa уписoм прaвa службeнoсти/прaвa кoришћeњa у кoрист
ЕМС АД - Рeпубликe Србиje, зa Прикључaк,
 Кoмплeтну тeхничку дoкумeнтaциjу Прикључкa укључуjући и прojeкaт извeдeнoг oбjeктa,
или прojeкaт зa извoђeњe oвeрeн oд стрaнe Клиjeнтa, лицa кoje врши стручни нaдзoр и
извoђaчa рaдoвa кojим пoтврђуjу нa прojeкту зa извoђeњe дa je извeдeнo стaњe jeднaкo
прojeктoвaнoм стaњу, сaглaснo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи,
 Eвидeнциjу и дoкумeнтaциjу стварно насталих трошкова за реализацију активности на
изградњи Прикључка са спецификацијом свих улагања насталих приликом изградње
Прикључка, за потребе састављања Записника из члана 11 тачка 11.1 и за потребе књижења
у пословне књиге ЕМС АД.
Члан 5.
ПРАВО ЕМС АД НА НАКНАДУ ТРОШКОВА
5.1 Клијент се обавезује да ће сносити следеће трошкове:
5.1.1 За ангажовање стручних служби и лица ЕМС АД у складу са Планом, у укупно
планираном износу од ___________ динара без ПДВ, односно ___________ динара са ПДВ,
сагласно важећем ценовнику ЕМС АД у свему према спецификацији трошкова Прилогу бр. 3:
„Спецификација трошкова ангажовања стручних служби и лица ЕМС АД“, који чини саставни
део овог Уговора.

5.1.2 За остале трошкове које ЕМС АД може имати из или у вези са реализацијом овог
Уговора, а нису обухваћени Прилогом 3 и неопходни су за његово потпуно и уредно испуњење,
а о којима ће се ЕМС АД и Клијент усагласити пре издавања рачуна.
5.2 Клијент се обавезује да плаћање трошкова из тачке 5.1 овог Уговора врши по основу рачуна
издатих према степену ангажовања, у складу са обострано потписаним записником од стране
овлашћених лица уговорних страна у року од 30 календарских дана од дана пријема рачуна.
5.3 Коначна вредност ових трошкова, који ће бити евидентирани као део трoшкoвa Клијента зa
рeaлизaциjу aктивнoсти нa изгрaдњи Прикључкa, утврдиће се на основу коначног обрачуна
који ће чинити саставни део обострано потписаног Записника о завршетку ангажовања
стручних служби и лица ЕМС АД од стране овлашћених лица Уговорних страна.
Члан 6.
ШТЕТА УСЛЕД ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
6.1 Клијент се обавезује да ЕМС АД, као и корисницима преносног или дистрибутивног система
надокнади штету до које може доћи због прекида у испоруци електричне енергије, из разлога
који су на страни Клијента, извођача радова или других лица ангажованих од стране Клијента.
6.2 Као средство обезбеђења уредног извршења обавеза из тачке 6.1, користиће се банкарска
гаранција дефинисана у тачки 7.2 овог Уговора.
Члан 7.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
7.1 Клијент се обавезује да у року од 20 календарских дана од дана закључења овог Уговора, ЕМС
АД преда безусловну и неопозиву банкарску гаранцију банке, плативу на први позив без права
на приговор, у износу од ___________ динара, са роком важења 30 календарских дана дуже од
рока трајања Уговора, као средство обезбеђења извршења новчаних обавеза Клијента према
ЕМС АД, предвиђених чланом 5 овог Уговора.
7.2 Клијент се обавезује да у року од 20 календарских дана од закључења уговора Клијента са
извођачем радова на изградњи Прикључка (у даљем тексту: Главни уговор о изградњи) преда
ЕМС АД безусловну и неопозиву банкарску гаранцију банке, плативу на први позив без права
на приговор, у износу 10% од предрачунске вредности Прикључка дефинисане у пројекту за
грађевинску дозволу, са роком важења 30 календарских дана дуже од дана потписивања
Записника о коначном завршетку уговорених обавеза из тачке 17.4 овог Уговора, као средство
обезбеђења Клијентових осталих новчаних обавеза према ЕМС АД (укључујући и оне које
могу настати уколико ЕМС АД уместо клијента испуни обавезе према извођачима из Главног
уговора о изградњи и/или било ком трећем лицу у вези са реализацијом овог уговора, а таква
обавеза ЕМС АД према извођачима и/или било ком трећем лицу је настала по основу
правоснажне судске одлуке или одлуке другог надлежног органа) које нису обезбеђене
банкарском гаранцијом из члана 7.1 овог Уговора.
Клијент је у обавези да достави ЕМС АД информацију о датуму закључења Главног уговора о
изградњи у року од 3 радна дана од закључења Главног уговора о изградњи.
7.3 Клијент се обавезује да у року од 20 календарских дана од дана добијања одговарајућег акта о
дозволи за пуштање у пробни рад сачињеног у складу са важећим прописима којима је уређена
материја планирања и изградње преда ЕМС АД безусловну и неопозиву банкарску гаранцију
за отклањање недостатака на изведеним радовима у гарантном року у износу од 10% од укупне
вредности изведених радова на изградњи Прикључка, плативу на први позив без права на
приговор, са роком важења од 5 година од дана издавања.
Банкарска гаранција из става 1 ће бити прихватљива и у случају да је обезбеди извођач по
основу Главног уговора о изградњи или подизвођач радова по основу подизвођачког уговора,
под условом да иста гласи на ЕМС АД.

Почетак пробног рада биће одређен одговарајућим актом надлежног органа сачињеним у
складу са важећим прописима којима је уређена материја планирања и изградње, а који ће бити
исходован од стране Клијента.
Вредност радова на Прикључку за потребе издавања описане банкарске гаранције ће бити
одређена у Главнoм уговору о изградњи односно у подизвођачком уговору.
7.4 Уколико најкасније месец дана пре истека рока важности издате гаранције овај Уговор не буде
реализован у целости у смислу члана 17. став 4 овог Уговора, Клијент је дужан да у истом року
достави доказ о продужењу банкарских гаранција из ставова 7.1 и 7.2 овог члана за додатно
усаглашен рок трајања Уговора између Уговорних страна на чије продужење ће се поново
применити одредбе овог става. Рокови за продужење банкарских гаранција се сматрају
фиксним и евентуално кршење истих представља основ за раскид овог Уговора од стране
ЕМС АД.
7.5 Гаранције ће бити плативе на основу писане изјаве ЕМС АД упућене банци гаранту да Клијент
није извршио своје уговорне обавезе и са назнаком износа који треба да се исплати и по ком
основу се врши плаћање. Гаранција може бити активирана једном или у више наврата, али
укупно највише до означеног износа.
7.6 Прибављање банкарских гаранција у складу са овим чланом не ограничава право ЕМС АД на
наплату од Клијента било ког потраживања које може настати по овом Уговору или у вези
овог Уговора, укључујући и потраживање накнаде штете, у пуном износу.
Члан 8.
ОСИГУРАЊЕ
8.1 Клијент ће пре него започне са било којим активностима у вези са градњом Прикључка,
прибавити и доставити ЕМС АД један оригинални примерак „Полиса осигурања објеката
у изградњи/опреме у монтажи“ са роком важења до пуштања Прикључка у пробни рад
(период градње Прикључка).
8.2 Полиса осигурања објеката у изградњи/опреме у монтажи за Прикључак мора да садржи :
8.2.1. осигурање радова, опреме и материјала до њихове пуне вредности;
8.2.2. осигурање опреме и материјала у транспорту;
8.2.3. природне ризике (поплава, бујица,висока вода, земљотрес) са лимитом не мањим од
10% укупне вредности радова и материјала, олуја било које врсте са лимитом не мањим од
30% укупне вредности радова и материјала;
8.2.4. штрајк, побуна, грађански немири са лимитом не мањим од 10% укупне вредности
радова и материјала;
8.2.5. уклањање рушевина након штетног догађаја са лимитом од 10% укупне вредности
радова и материјала;
8.2.6. покриће за додатне трошкове за прековремени рад, ноћни рад, рад на државни
празник, хитни превоз са лимитом од 10% укупне вредности радова и материјала;
8.2.7. релативно учешћем по сваком штетном догађају не већим од 10% и у апсолутном
износу не већим од 3% вредности радова и материјала;
8.2.8. уговорен период тестирања/испитивања у трајању од 2 недеље за појединачну опрему
и уређаје и у трајању 2 месеца за укупно уграђену опрему и уређаје;
8.2.9. уговорено покриће периода одржавања у трајању од минимално 24 месеца (гарантни
рок);
8.2.10. уговорено покриће за одговорност према трећим лицима;
8.2.11. постојећа имовина или имовина која припада осигуранику, или је на чувању или
под надзором осигураника (ЕМС АД) на лимит не мањи од 100.000,00 евра, за
штете изазване извођењем радова на прикључењу, као и за последичне штете
штетног догађаја током прикључења додатне опреме на постојећи вод/постројење.

8.3 Клијент је у обавези да, пре него започне са било којим активностима у вези са изградњом
Прикључка, прибави Полису осигурања за све запослене и сва радно ангажована лица на
градњи Прикључка. Истовремено, Клијент је у обавези да на све Извођаче, који буду
изводили радове на Прикључку, пренесе обавезу да осигурају запослене и радно
ангажована лица од последице несрећног случаја (незгоде), а све у складу са чланом 53.
Закона о безбедности и здрављу на раду, као и да ЕМС АД достави све копије Полиса
осигурања из овог става Уговора прибављених од стране Клијента или Извођача радова на
изградњи Прикључка.
8.4 Уколико најкасније месец дана пре истека рока важности издатих полиса Прикључак не
буде спреман за пуштање у пробни рад, Клијент је дужан да у истом року достави доказ о
продужењу полиса из тачака 8.2 и 8.3 овог члана за претходно усаглашен додатни рок
трајања градње Прикључка. Рокови за продужетак полиса се сматрају фиксним и
евентуално кршење истих представља основ за раскид овог Уговора од стране ЕМС АД.
8.5 Клијент ће најкасније 7 календарских дана пре пуштања Прикључка у пробни рад
прибавити и доставити ЕМС АД:
8.5.1 Полису осигурања имовине од пожара и неких других опасности;
8.5.2. Полису осигурања машина од лома;
8.5.3. Полису осигурања од опште одговорности за цео период трајања пробног рада све до
потписивања Записника о коначном завршетку уговорених обавеза из тачке 17.4
овог Уговора.
8.6 ЕМС АД ће бити означен као додатни осигураник на свим „Полисама осигурања објеката
у изградњи/опреме у монтажи“, као и на Полиси осигурања имовине од пожара и неких
других опасности, Полиси осигурања машина од лома и Полиси осигурања од опште
одговорности, за сву имовину која ће се, након коначног завршетка свих уговорених
обавеза на градњи Прикључка, евидентирати у пословним књигама као власништво ЕМС
АД.
8.7 Клијент је у обавези да обезбеди доказ/потврду осигуравача о плаћеној премији осигурања
онако како доспева, уколико је предвиђено плаћање у више рата, по свим полисама
осигурања из овог члана и да исту у оригиналу достави ЕМС АД.
Члан 9.
ОБАВЕЗЕ ЕМС АД
Обавезе ЕМС АД по овом Уговору су:
9.1 Да обезбеди учешће стручних лица и служби ЕМС АД у поступку набавке и испитивања
опреме, извођења радова, вршења услуга, извођењу обука и осталих активности на
изградњи техничко-технолошких целина (делова) Прикључка и целог Прикључка, у складу
са Планом из тачке 4.1 овог Уговора.
9.2 Обезбеди доступност интерних стандарда ЕМС АД по захтеву Клијента у складу са тачком
4.5 и 4.6 овог Уговора.
9.3 Да врши контролу и изда благовремено одобрење за набавку опреме, извођење радова,
вршење услуга, извођење обука и урађену документацију за техничко-технолошке целине
делова Прикључка и целог Прикључка у складу са Планом из тачке 4.1 овог Уговора
У случају да Клијенту такво одобрење није дато, ЕМС АД је дужан да у року предвиђеном
претходним ставом Клијенту без одлагања писмено одговори о разлозима због чега
одобрење није издато.
9.4 Да на дoстaвљене нaцртe Угoвoрa са извођачима радова, испоручиоцима опреме,
испоручиоцима техничке документације и вршиоцима услуга из тачке 4.6 овог Уговора,
пojeдинaчнo прe њиховог зaкључeњa са Клијентом усагласи коначан текст, као и да

даје претходно одобрење на сву достављену документацију, изведене радове, набављену
опрему и извршене услуге за техничко-технолошке целине делова Прикључка и целог
Прикључка у роковима који ће бити предвиђени Планом из тачке 4.1 овог Уговора али не
дужем од 15 радних дана.
У случају да Клијенту такво одобрење није дато, ЕМС АД је дужан да у року предвиђеном
претходним ставом Клијенту писмено одговори о разлозима због чега одобрење није
издато.
У случају да давање сагласности или одобрења ЕМС АД није предвиђено Планом, али да
такво одобрење/сагласност надлежни орган, организација, инспекција или друго тело
захтева или сматра потребним, ЕМС АД је дужан да захтев размотри и изда такву
сагласност или одобрење у року не дужем од 15 радних дана.
9.5 Да у временском периоду дефинисаном Планом и у складу са одредбама овог Уговора
омогући искључење из погона дела преносног система ради прикључења Прикључка на
преносни систем.
9.6 Да у року од 15 дана од пријема захтева Клијента за вршење Интерног техничког прегледа
и обавештења о завршетку градње Прикључка организује и обави интерни технички
преглед Прикључка и изда извештај о таквом прегледу у складу са
протоколима/процедурама за вршење интерног техничког прегледа.
9.7 Да у року од 7 дана од пријема захтева ЕМС АД изда Клијенту или трећем лицу на основу
захтева Клијента, када је то потребно, специјално пуномоћје за предузимање одређених
радњи, уколико се издавање специјалног пуномоћја захтева од стране надлежног органа
или организације.
9.8 Да благовремено обавештава Клијента о свим питањима везаним за изградњу Прикључка
која су у надлежности ЕМС АД, као и да благовремено обавештава Клијента о позивима
трећих лица за евентуалну накнаду штете коју проузрокује Клијент, као и о свим
писменима које од органа и организација републичке, покрајинске или локалне самоуправе
или других носилаца јав них овлашћења у вези са изградњом Прикључка прими ЕМС АД
(нпр. управни поступци, евентуални казнени поступци итд.).
9.9 Да након потписане Спецификације свих улагања насталих приликом изградње Прикључка
изврши обрачун трошкова услуге прикључења у складу са Методологијом о критеријумима
и начину одређивања трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне
енергије („Службени гласник РС“ бр. 109/15).
По потписаној Спецификацији свих улагања насталих приликом изградње Прикључка
потписује се Записник чији је садржај дефинисан у члану 11 тачка 11.1 овог Уговора.
На име услугe прикључења ЕМС АД ће издати рачун.
Вредност услуге прикључења представљаће износ документованих стварних трошкова које
је Клијент имао током изградње Прикључка. Износ услуге прикључења утврђен у складу са
ставом 1. ове тачке чини пореску основицу на коју се обрачунава ПДВ у складу са Законом о
ПДВ.
9.10 Рок за измирење обавеза по издатом рачуну од стране ЕМС АД износи 8 календарских
дана од датума промета.
9.11 Да ради намирења трошкова из члана 5 овог Уговора издаје Клијенту рачуне. Коначан
обрачун трошкова из члана 5. овог Уговора биће констатован Записником о завршетку
ангажовања стручних служби и лица ЕМС АД потписаним од стране овлашћених лица
обе Уговорне стране и то у износу од ___________ динара без ПДВ, на који се
обрачунава припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ., а у складу са дефинисаним
чланом 5. овог Уговора.
9.12 Да, уколико је предвиђено да Прикључно разводно постројење има руковаоце/посаду, пре
прикључења Прикључно разводног постројења на преносни систем, обезбеди oбучене
руковаоце/посаду за постројење.

Члан 10.
ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИСКЉУЧЕЊА
10.1 Временски план искључења је време када је планирано да ЕМС АД искључи из погона
део преносног система како би омогућио Клијенту да изврши повезивање Прикључка на
исти, у складу са Планом из тачке 4.1 овог Уговора ради пуштања Прикључка у пробни
рад,а на основу претходно прибављеног одобрења Комисије за технички преглед
Прикључка.
10.2 Клијент се обавезује да ће до краја месеца октобра у текућој години, која претходи
години у којој је планирано повезивање Прикључка на преносни систем, обавестити
ЕМС АД о планираном периоду искључења дела преносног система на који се врши
повезивање Прикључка. Ако је повезивање Прикључка на преносни систем предвиђено
Планом у години закључења овог Уговора, ово обавештавање није потребно.
10.3 Клијент ће најкасније 60 дана пре почетка временског периода за извођење радова на
повезивању ради пуштања Прикључка у пробни рад обавестити ЕМС АД да ли су
изведени сви радови који претходе повезивању Прикључка са преносним системом, после
чега ће ЕМС АД у року од 7 дана од пријема обавештења од Клијента обавестити истог о
временском периоду када ће потребни део преносног система бити искључен из погона.
10.4 Клијент ће извршити радове на повезивању Прикључка у оквиру одобреног временског
периода из претходног става, а ради његовог пуштања у пробни рад.
10.5 У случају да није могуће извршити искључење дела преносног система у планираном
периоду, због непредвиђених околности у преносном систему (неповољна енергетска
ситуација, нарушена сигурност рада преносног система) ЕМС АД ће одмах обавестити
Клијента о новонасталој ситуацији, а најкасније у року од 7 дана од дана настанка
непредвиђених околности обавестити о временском периоду када ће бити могуће
искључење дела преносног система из погона.
10.6 У случају да Клијент није у могућности да изведе радове у планираном периоду, о коме га
је ЕМС АД обавестио у складу са ставом 10.3 и 10.5 овог члана Клијент ће упутити нови
захтев најкасније 60 дана пре почетка новог временског периода искључења дела
преносног система. ЕМС АД ће у року од 7 дана од пријема Захтева обавестити Клијента
о временском периоду када ће део преносног система бити искључен из погона, а у складу
са техничим могућностима.
10.7 ЕМС АД је сагласан да Клијент, зависно од резултата пробног рада, а у складу са
динамиком утврђеном Планом из тачке 4.1 овог Уговора, може тражити да Прикључак
буде још једном стављен ван погона, како би се омогућило да Клијент отклони евентуалне
недостатке на Прикључку.
10.8 Клијент ће упутити захтев из претходног става најкасније 60 дана пре почетка додатног
временског периода утврђеног Планом из тачке 4.1 овог Уговора, после чега ће ЕМС АД
у року од 7 дана од пријема захтева обавестити Клијента о конкретном термину, у складу
са техничким могућностима, када је планирано да се поново Прикључак стави ван погона.
10.9 Уколико зависно од резултата пробног рада не постоји потреба за извођењем додатних
радова и поновним стављањем Прикључка ван погона, Клијент ће о томе писаним путем
обавестити ЕМС АД.
10.10 Након отклањања евентуалних недостатака као и поновног стављања у погон
Прикључка, Уговорне стране ће потписати Записник о завршетку уговорених радова од
стране овлашћених лица Уговорних страна и почетку пробног рада Прикључка. До тог
дана и током пробног рада, ризик потпуне пропасти Прикључка или оштећења
изведених радова и/или набављене опреме, као и свих учињених трошкова од стране обe
Уговорне стране, пада искључиво на терет Клијента.

Члан 11.
УКУПАН ИЗНОС УЛАГАЊА ЗА ГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА
11.1 По завршетку свих радова на изградњи Прикључка и то у року од 25 календарских дана
од добијања Употребне дозволе за Прикључак, Клијент ће заједно са ЕМС АД сачинити
Записник, који садржи комплетну инвестиционо - техничку документацију из члана 4
тачка 4.19 овог Уговора са спецификацијом свих улагања насталих приликом изградње
Прикључка, чији саставни део је и целокупна документација у вези са улагањима која су
претходно одобрена од стране ЕМС АД.
11.2 Клијент се обавезује да по завршетку свих радова на изградњи Прикључка и сачињавању
Записника из овог члана тачке 11.1 овог Уговора, изда рачун по основу изградње
Прикључка у складу са чланом 10. став 2. тачка 3 Закона о ПДВ, у висини стварних
трошкова изградње Прикључка.
Датум издавања рачуна и датум промета мора да буде у истом пореском периоду.
Рок за измирење обавеза по издатом рачуну од стране Клијента из става 1. ове тачке
поклапа се са роком из тачке 9.10.
11.3 Међусобне обавезе и потраживања по испостављеним и примљеним рачунима из тачке
9.9 и из тачке 11.2 овог Уговора могу се затворити компензацијом до висине рачуна са
мањим износом.
Члан 12.
КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ УГОВОРНИХ СТРАНА
12.1 Уговорне стране ће у року од 15 дана, рачунајући од дана потписивања овог Уговора,
именовати овлашћена лица (руководиоце пројекта) за извршење активности утврђених
овим Уговором.
Захтеви Клијента у односу на ЕМС АД у вези овог Уговора, сматраће се уредним и
обавезујућим за ЕМС АД само ако су извршени преко овлашћеног лица именованог од
стране Клијента у складу са овим чланом.
12.2 Комуникација овлашћених лица Уговорних страна се врши електронским путем и/или
службеном поштом.
Члан 13.
ВИША СИЛА
13.1 У смислу овог Уговора виша сила означава догађај или околност, или низ догађаја или
околности ван разумне контроле које Уговорна страна није могла избећи, предвидети
нити отклонити што има за последицу немогућност извршења дела или свих својих
обавеза из овог Уговора, а где се случај више силе ограничава на:
13.1.1. природне непогоде, земљотрес, урагане, поплаве, тајфуне, олује, неуобичајено
обимне или дуге кише или таложење неуобичајене количине снега или леда,
вулканске активности и слично;
13.1.2. нуклеарну експлозију, радиоактивно или хемијско загађење или јонизујуће зрачење,
дејство ратне опреме, дејство експлозивних материја;
13.1.3. поремећаје услед хаварија и других непредвиђених ситуација због којих је угрожена
сигурност рада преносног система, као и због непредвиђених и неопходних радова
на одржавању преносног система, поштовања међународних или законских обавеза
ЕМС АД које се на други начин не могу извршити без утицаја на спровођење овог
Уговора, а захтевају одређено поступање ЕМС АД;

13.1.4. рат, инвазија, побуна, револуција, устанак, војни или државни удар, грађански рат,
тероризам, јавне демонстрације, саботаже или вандализам, штрајк или прекид рада
(изузев запослених код Уговорних страна).
13.2 Уколико било која Уговорна страна не буде у могућности да изврши неку од својих
обавеза из овог Уговора због случаја више силе из претходног става, дужна је да о томе
обавести другу Уговорну страну без икаквог одлагања. Уговор ће остати на снази, али ће
извршење тих обавеза бити одложено. У погледу свих осталих обавеза чије извршење
није угрожено услед дејства више силе Уговорне стране су обавезне да их извршавају у
мери у којој је то могуће . Клијент се обавезује да обавести ЕМС АД о мерама и радњама
које намерава да предузме с тим да такве мере и радње неће предузети без претходне
писане сагласности ЕМС АД. ЕМС АД ће претходно обавестити Клијента о мерама и
радњама које намеравa да предузме.
13.3 Недостатак финансијских средстава неће се тумачити као случај више силе.
13.4 У случају наступања више силе из става 1 овог члана, односно када се Уговорне стране
сагласе или утврде да је случај више силе довео до кашњења у извођењу радова, Уговорне
стране ће споразумно ревидирати рокове реализације уговорених обавеза по престанку
више силе у року од 30 дана од дана када се једна страна обрати другој писаним путем.
13.5 Уговорне стране су сагласне да у случају из претходног става неће имати право да
потражују једна од друге евентуалну накнаду штете проузроковане ревидираним
роковима.
13.6 Уколико не постигну договор о ревидовању рокова реализације уговорених обавеза у
року из тачке 13.4 од 30 дана од дана када се једна страна обрати другој писаним путем,
Уговорне стране могу једнострано или споразумно одустати од даље реализације
Уговора.
Члан 14.
РАСКИД УГОВОРА
14.1 Овај Уговор може престати једностраним раскидом у случају неизвршења Уговора од
стране другог уговарача, на начин изнет у следећим ставовима.
14.2 У случају да једна Уговорна страна не извршава своје уговорне обавезе на начин
предвиђен овим Уговором, друга Уговорна страна је дужна да је на то писмено упозори,
уз јасно означење у чему се повреда Уговора састоји и да јој у складу са Законом о
облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УСЈ и 57/89,
"Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/03 – Уставна повеља)
остави додатни разумни рок за извршење уговорне обавезе који не може бити краћи од 90
радних дана. Свако померање рока подразумева и продужење рока важења гаранција у
складу са тачком 7.4 овог Уговора. Померање рока не ускраћује право ЕМС АД да издаје
привремене рачуне током додатног рока у складу са тачком 5.2 овог Уговора.
14.3 Уколико уговорна страна своју обавезу не изврши у остављеном року у складу са

тачком 14.2, друга Уговорна страна може једнострано да раскине овај Уговор, о
чему ће одмах писменим путем обавестити другу Уговорну страну.
14.4 Овај Уговор може престати једностраним раскидом у случају да Клијент одустане од
даље реализације Уговора путем писмене изјаве о једностраном раскиду Уговора уз
отказни рок од 30 дана.
14.5 У случају да Клијент одустане од даље реализације Уговора, дужан је да сноси све
трошкове из или у вези са до тада предузетим активностима, преда сву прибављену
документацију по овом Уговору, као и да ЕМС АД надокнади сву материјалну штету коју
је ЕМС АД имао под општим условима који регулишу одговорност за штету, укључујући

и повећан обим посла, ангажовање радне снаге и капацитета који настану као резултат
овако једностраног раскида Уговора од стране Клијента.
14.6 У случају одустанка Клијента од даље реализације Уговора из претходног става, Клијент
нема право на било какву накнаду од ЕМС АД за сва до тада извршена улагања у вези
реализације овог Уговора. У том случају, на евентуални захтев ЕМС АД, Клијент је
дужан да о свом трошку успостави стање пре почетка извођења радова на изградњи
Прикључка.
Члан 15.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
15.1 Измене и допуне овог Уговора врше се искључиво у писаној форми у виду анекса и уз
сагласност обе Уговорне стране уз оверу потписа од стране јавног бележника.
Члан 16.
РЕЛЕВАНТНИ ПРОПИСИ
16.1 На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се важећи прописи из области
планирања и изградње, енергетике као и одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 17.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
17.1 Уговорне стране ће спорове настале поводом и у вези овог Уговора решавати договорно у
духу добрих пословних односа и у складу са начелима савесности и поштења.Уколико се
спор не може решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.
17.2 Уговор ступа на снагу даном овере од стране јавног бележника, а примењује се по

правоснажности решења о грађевинској дозволи за Прикључак, изузев тачака 3.2,
3.3. и 4.2 које се примењују од дана овере овог Уговора од стране јавног
бележника..
17.3 Трошкове овере овог Уговора сноси Клијент.
17.4 Уговор ће бити на снази до дана када све обавезе наведене у њему не буду извршене у
потпуности од обе Уговорне стране што ће се констатовати Записником о коначном
завршетку уговорених обавеза од стране овлашћених лица Уговорних страна, осим ако се
не раскине раније у складу са одредбама овог Уговора.
17.5 Овај Уговор ће важити и примењиваће се и на евентуалне правне следбенике Клијента.
Члан 18.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
18.1 Угoвoр ступa нa снaгу кaдa гa пoтпишу законски заступници oбe Угoвoрнe стрaнe.
18.2 Уговор је састављен у 7 (седам) истоветних примерака, од чега 3 (три) примерка за
ЕМС АД, 3 (три) примерка за Клијента и 1 (један) за јавног бележника.

18.3 Саставни део Уговора су следећи Прилози:




Прилог 1: План управљања активностима
Прилог 2: Споразум о безбедности и здрављу на раду
Прилог 3: Спецификација трошкова ангажовања ЕМС АД

Електромрежа Србије АД
Директор

___________

Јелена Матејић, дипл.екон.

___________

Директор

Прилог 2: Споразум о безбедности и здрављу на раду
На основу члана 19. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“,
бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др.закон) и Уговора о пружању услуга или извођења радова,
склопљеног по Уговору о праћењу градње прикључка за ХХХХХХ (у даљем тексту: Уговор) а у
циљу спровођења мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине закључује се:
СПОРАЗУМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
приликом извршења услуга или обављања радова на објектима Акционарског друштва
„Електромрежа Србије“ Београд
Између споразумних страна:
Акционарско друштво „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ Београд,
улица Кнеза Милоша бр.11, Београд (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
које заступа директор Јелена Матејић, дипл.економиста
и
________________________________________________________________
(у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ)
које заступа _____________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, као споразумна
страна морају бити наведени сви из групе понуђача одн. понуђач и сви подизвођачи.)
ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Овим Споразумом се уређују међусобна права и обавезе Извршиоца са једне стране и Наручиоца
са друге стране, а у погледу примене прописаних мера безбедности и здравља на раду (у даљем
тексту: БЗР), заштите од пожара (у даљем тексту: ЗОП) и заштите животне средине (у даљем
тексту: ЗЖС), приликом пружања услуга и/или извођења радова у заједничком радном простору,
које ће бити предузете у циљу отклањања ризика од повређивања односно оштећења здравља
запослених и лица ангажованих за пружање услуге и/или извођење радова.
За сврхе овог Споразума израз „запослени“ ће имати значење дефинисано Законом о безбедности
и здрављу на раду.
За сврхе овог Споразума израз „Извршилац“ означава Извођаче радова и/или извршиоце услуга
који су са Наручиоцем склопили Уговор за извођење радова и/или извршење услуга на објектима
Наручиоца.
Одредбе овог Споразума односе се како на Извршиоца, тако и на Наручиоца и у сагласности су са
важећим прописима из области БЗР, ЗОП и ЗЖС.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 2.
Извршилац је у обавези:
-

-

-

да обезбеди да се запослени придржавају свих мера БЗР прописаних важећим Законом о
безбедности и здрављу на раду, подзаконским актима из области БЗР, Правилником о
безбедности и здрављу на раду Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд (у
даљем тексту: ЕМС АД Београд) и техничким упутством ТУ-ЕКС-04 – Упутство за
организацију и извођења радова на ЕЕ објектима ЕМС АД Београд, као и интерним
актима ЕМС АД Београд, у вези са OХСAС 18001;
да обезбеди да се запослени придржавају свих мера заштите од пожара прописаних
важећим Законом о заштити од пожара и подзаконским актима из области ЗОП
да обезбеди да се запослени придржавају свих мера које су прописане важећим законима и
осталим прописима из области ЗЖС, као и интерним актима ЕМС АД Београд у вези са
ИСO 14001;
да, уколико генеришу oтпaд приликом обављања делатности, са генерисаним отпадом
поступају на следећи начин:
Сав отпад који је настао услед процеса и поступка који Извршилац примењује за
обављање својих активности, за одношење и збрињавање истог је одговоран искључиво
Извршилац, било да се ради о отпаду који је по својим карактеристикама безопасан по
животну средину (нпр. амбалажа од материјала који Извршилац сам обезбеђује и користи
за извођење радова: папирни или пластични џакови, грађевински материјал, канте или
шут, као и земља и остали грађевински и други отпад настао приликом извођења радова и
слично) или о отпаду који може представљати опасност по животну средину.

-

да, уколико је отпад настао од делова или материјала који су власништво ЕМС АД
Београд, исти одложе на место за привремено складиштење истог, одређено од стране
Надзорног органа или лица из ЕМС АД Београд задуженог за ЗЖС.

-

да не врши неконтролисано испуштање уља на бетонски плато, у земљиште, или у
канализацију. Уље се мора уредно сакупити у наменске посуде за складиштење
коришћеног уља.

-

да, уколико врши демонтажу високонапонске и друге опреме са објеката ЕМС АД
Београд, поступа на следећи начин:
o

демонтирану опрему пажљиво одложе на простор који се одреди на самом објекту.

o

онемогући било какво цурење уља из опреме, уколико се оно налази у њој.

o

поступа по налозима и примедбама које даје лице из ЕМС АД Београд задужено за
ЗЖС

Члан 3.
Извршилац је дужан да Служби за БЗР и ЗОП на захтев, достави електронским путем на имејл
bzr@ems.rs, Извештај о статусу и активностима у оквиру примењених мера безбедности и
здравља на раду који садржи све елементе у складу са писаним захтевом Службе за БЗР и ЗОП.

Члан 4.
Запослени Извршиоца које ангажује за пружање услуга и/или извођење радова који су предмет
Уговора, дужни су да се упознају са опасностима и штетностима радног места и превентивним
мерама за БЗР путем личног присуства предавању у организацији Наручиоца, што се потврђује
потписом запосленог на Изјави о упознавању са опасностима и штетностима радног места и
мерама БЗР - Прилог бр.1 Споразума о БЗР.
Члан 5.
Извршилац је, уз потписан Уговор, доставио Наручиоцу сву документацију наведену у Прилогу
бр.2 и Прилогу бр.3 Споразума о БЗР на начин дефинисан у поменутим прилозима и у складу са
Листом за контролу достављене документације БЗР - Прилог бр.4 Споразума о БЗР.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.
Наручилац је у обавези:
-

-

-

-

Да запослене Извршиоца, ангажоване на извршењу услуга и/или извођењу радова упозна
са опасностима и штетностима радног места и примењеним превентивним мерама за
безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара, обавезом примене средстава и опреме
за личну заштиту на раду, као и применом осталих прописаних мера безбедности и
здравља на раду како је предвиђено чланом 4 овог Споразума.
Да све интерне прописе ЕМС АД Београд, на које се позива у Споразуму о БЗР и
релевантна упутства у вези са ИСO 14001 и OХСAС 18001 учини доступним Извршиоцу
достављањем у електронској форми уз овај Споразум или на званичној интернет
презентацији ЕМС АД Београд.
Да запослене Извршиоца, ангажоване на извршењу услуга и/или извођењу радова упозна
са планом енергетских објеката и инсталација и безбедним прилазима при коришћењу и
одржавању;
да сарађује са Извршиоцем у примени прописаних мера за БЗР, ЗОП и ЗЖС и да
координира активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања и
оштећења здравља свих запослених у заједничком радном простору.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Извршилац и Наручилац се обавезују да ће сарађивати приликом спровођења одредби овог
Споразума и у примени прописаних мера за БЗР, ЗОП и ЗЖС, непосредно и преко овлашћених
лица.
Овлашћена лица у смислу овог Споразума су:
-

-

Запослени Наручиоца именован решењем као Координатор за безбедност и здравље на
раду у фази извођења радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима;
Запослени Наручиоца који је именован за реализацију пројекта;
Овлашћено лице Извршиоца именовано решењем као Руководилац градилишта (у случају
радова када је потребна Пријава градилишта);

Овлашћено лице Извршиоца именовано решењем (или одреди на други начин) да
организује извршење услуга и/или радова.
Извршилац и Наручилац ће именовати овлашћена лица за заступање и потписивање свих
значајних докумената који настану у релизацији овог Споразума о чему ће доставити писано
обавештење другој страни у року од 15 дана од дана обостраног потписивања Уговора.
-

Члан 8.
Извршилац сноси пуну одговорност за своје запослене, односно пуну одговорност за све обавезе и
одговорности које проистичу из законских прописа, а у вези са повредама на раду,
професионалним обољењима и обољењима у вези са радом, заштитом од пожара, заштитом
животне средине, као и обавезе и одговорности према надлежним инспекцијама.
При свакој повреди на раду запосленог, Извршилац ће поступити по важећем Правилнику о
садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и
обољењу у вези са радом и одмах известити надлежну инспекцију рада, као и овлашћена лица из
члана 7. овог Споразума.
Извештај о повреди на раду попуњава Лице за БЗР Извршиоца и након овере од стране Филијале
Републичког завода за здравствено осигурање, копију извештаја доставља Лицу за БЗР за ЕМС
АД Београд преко овлашћених лица из члана 7. овог Споразума.
Извршилац је у обавези да пријави одговорном лицу Наручиоца сваку ситуацију која је могла
довести до повреде, материјална оштећења, непосредну опасност по живот или здравље
запосленог или остале утврђене неусаглашености.
Члан 9.
Извршилац је дужан да, овлашћеним лицима Наручиоца из члана 7. овог Споразума, обавезно
пријави сваку измену Списка свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни и Списка свих вoзила,
мaшина или урeђajа кojи ћe сe кoристити при извoђeњу рaдoвa, ради одобрења уласка у објекте
Наручиоца.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Радни простор је зона рада у којој Извршилац извршава услуге и/или изводи радове у објектима
Наручиоца.
Заједнички радни простор је зона рада коју истовремено користе Наручилац и Извршилац у
објектима Наручиоца.
Члан 11.
Пре почетка извршења услуге и/или извођења радова овлашћено лице Наручиоца (у смислу овог
Споразума) ће одредити и предати радни простор за који је предвиђено да га користи Извршилац.
Обезбеђење мера БЗР, ЗОП и ЗЖС у зони рада коју прими, у искључивој је надлежности
Извршиоца.

Члан 12.
Коришћење инсталација, уређаја и опреме која се Извршиоцу преда на управљање од стране
Наручиоца, мора бити у складу са важећим техничким прописима за одређену врсту опреме и
радова.
Члан 13.
Извршиоцу је забрањено постављање опреме и другог материјала у радном простору Наручиоца,
без претходно прибављене сагласности и поштовања правила која обезбеђују сигурност свих
запослених, опреме и објеката.
Члан 14.
Извршиоцу је забрањено извођења радова заваривања, резања и лемљења на привременим
местима без претходно прибављеног одобрења издатог од стране овлашћеног лица Наручиоца. За
подношење захтева и спровођење мера предвиђених у одобрењу за заваривање су одговорна
овлашћена лица Наручиоца из члана 7. овог Споразума.
Члан 15.
Извршилац је обавезан да се придржава и да обезбеди да се његови запослени придржавају
правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР, ЗОП и ЗЖС које важе
код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:
-

Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР, ЗЖС и ЗОП;

-

За обављање сваке радне активности обавезно је поштовање правила о коришћењу
опреме за личну заштиту која је прописана кроз процену ризика за конкретну активност.
Коришћење високо видљивих рефлектујућих прслука је обавезујуће;

-

Процедуре Наручиоца за спровођење система дозвола за улазак у објекте, дозвола за рад
и дозвола за радове заваривања, резања и лемљења на привременим местима, увек морају
бити испоштоване;

-

Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад на територији и у просторијама Наручиоца,
под утицајем алкохола и/или наркотика;

-

Пушење је дозвољено на само за то предвиђеним и означеним местима;

-

У зонама опасности забрањена је употреба отвореног пламена;

-

У зонама опасности је дозвољено кретање запосленима Извршиоца само када имају
обавезу обављања послова и то по строго одређеним путањама односно обележеним
трасама,
Забрањено је уношење оружја унутар локације Наручиоца као и неовлашћено
фотографисање;

-

Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају и кретање
само по главним саобраћајницама и обележеним путевима без коришћења пречица.
- Свака повреда на раду и/или ситуација која је могла довести до повреде, мора одмах бити
пријављена овлашћеним лицима Наручиоца из члана 7. овог Споразума.

-

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Извршилац је дужан да све запослене, које ангажује за обављање посла код Наручиоца, обавести о
обавезама из Споразума.
Извршилац потписивањем Споразума гарантује да ће сви запослени које ангажује за обављање
послова код Наручиоца испуњавати услове и обавезе утврђене одредбама Споразума.
Члан 17.
Неизвршење, делимично извршење или кршење обавеза из Споразума разлог су за удаљење
Извршиоца, односно његових запослених, из објеката Наручиоца.
Члан 18.
За вршење контроле спровођења одредби овог Споразума од стране Наручиоца надлежни су и:
-

Лице за БЗР Наручиоца,
Лице задужено за послове ЗЖС у надлежном организационом делу Наручиоца,
Овлашћена лица Наручиоца која обављају послове спровођења превентивних мера
заштите од пожара,
Овлашћена лица Наручиоца која обављају послове организовања физичко-техничког
обезбеђења.

Извршилац је дужан да омогући овлашћеним лицима Наручиоца да изврше контролу
испуњености обавеза које су предмет овог Споразума, у било које доба током реализације
Уговора. Уколико приликом наведене контроле буду утврђени недостаци Извршилац је дужан да,
у року који му одреди Наручилац, сачини и спроведе о свом трошку План побољшања примене
мера БЗР, ЗОП и ЗЖС. Поменути План мора бити одобрен од стране овлашћених лица Наручиоца,
који имају право прегледати и захтевати корекције у циљу потпуног испуњења законских прописа
или интерних стандарда Наручиоца из области БЗР, ЗОП и ЗЖС.
Члан 19.
У случају када Наручилац утврди кршења правила из области БЗР, ЗОП или ЗЖС од стране
Извршиоца (контролни преглед, пријава од стране овлашћених лица Наручиоца из члана 7. и/или
18. овог Споразума и слично), биће сачињен записник у коме ће бити констатована повреда
одредби и дати прецизни рокови за отклањање неусаглашености.
Записник ће обострано потписати овлашћено лице Извршиоца из члана 7. овог Споразума и
овлашћено лице Наручиоца (из члана 7. или 18. овог Споразума).
Наведени записник ће се сматрати правно валидним и у случају једностраног потписивања од
стране овлашћеног лица Наручиоца (уз обавезу обавештавања Извршиоца), уколико су уз
записник приложени конкретни докази неправилних активности Извршиоца (тј. записи поступака
оперативног опсервирања, фотографије и слично).
Уколико се утврде нeпрaвилнoсти, oпaснoсти или друге пojaве кojе би мoгле директно дa угрoзе
бeзбeднoст и здрaвљe запослених, а Извршилац не поступи у складу са налогом из записника

наведеног у првом ставу или се више пута у току реализације констатује кршење правила од
стране Извршиоца, Наручилац може да раскине Уговор.
Члан 20.
Извршилац је обавезан да Наручиоцу надокнади целокупан износ свих евeнтуалних штета које
Наручиоцу причини, као и казни које Наручилац по основу важећих законских и других прописа
буде обавезан да плати трећим лицима, државним органима и организацијама или органима и
организацијама јединица локалне самоуправе или територијалне аутономије, проузрокованих
непридржавањем или кршењем одредби овог Споразума од стране Извршиоца.
Члан 21.
За све што није регулисано овим Споразумом примењиваће се одредбе Закона о безбедости и
здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др.закон), важећи
подзаконски акти и технички прописи у предметној области.
Члан 22.
Споразум ступа на снагу на дан који уследи касније: дан обостраног потписивања или дан када
Извођач/Извршилац достави сву захтевану документацију из Прилога 2 и 3 и примењиваће се на
све запослене који обављају услуге/радове у или на објектима Наручиоца.
Члан 23.
Овај Споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за сваку споразумну страну
по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
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ИЗЈАВА О УПОЗНАВАЊУ
СА ОПАСНОСТИМА И ШТЕТНОСТИМА РАДНОГ МЕСТА И
МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Погон/Сектор ___________
Број Уговора/врста радова:
Објекат/Место:
Датум:
Овим путем изјављујем да сам добио одговарајућа упутства у вези са ризицима на пословима за
које сам ангажован у пословном или радном простору Акционарског друштва "Електромрежа
Србије" Београд.
Упозорен сам на опасности и штетности по здравље које се могу јавити у току рада, односно на
мере за безбедност и здравље на раду које морају бити примењене, као и зонама за безбедан рад и
кретање.
ПОНАШАЋУ СЕ ПО ДОБИЈЕНИМ УПУТСТВИМА НАДЛЕЖНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА
КОЈА САМ У ПОТПУНОСТИ РАЗУМЕО.

Р.
бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ

ПОТПИС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ЗА ИЗВОЂАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА:
Лице за БЗР или Стручно лице

(име и презиме)

(име и презиме)

(радно место)

(радно место)

(потпис)

(потпис)
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У склaду сa Спoрaзумoм o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, кojи je сaстaвни дeo Угoвoрa o
извршeњу прeдмeтнe услугe/рaдoвa, нeoпхoднo је дa сви извoђaчи рaдoвa и услугa нa
oбjeктимa EMС АД Београд, дoстaвe у eлeктрoнскoм oблику Служби за БЗР и ЗОП на имејл
bzr@ems.rs следећу документацију :

1. Скeнирaни oригинaл спискa свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни (oвeрeн oд стрaнe
oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa), a кojи сaдржи имe, прeзимe, радно место, брoj личнe кaртe и ПУ
која је исту издала зa свaкoг пojeдинцa;
2. Скенирани оригинал Изjaве дa су зaпoслeни упoзнaти сa садржајем Спoрaзума o
бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду и обавезама које произилазе из истог (пoтписaн oд стрaнe
свих зaпoслeних);
3. Скенирани оригинал Изjaве да су запослени завршили основну обуку и прoвeру знaњa
из oблaсти зaштитe oд пoжaрa и дa ће се у рaду придржaвaти прoписaних упутстaвa,
упoзoрeњa, зaбрaнa, мeрa зaштитe oд пoжaрa, кao и дa ће у случajу пoжaрa приступити гaшeњу
пoжaрa (са датумом извршене обуке/провере знања за сваког запосленог, потписано и oвeрeно
oд стрaнe Послодавца);
4. Oбрaзaц 2 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa рaспoрeђeним нa рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм и
лeкaрским прeглeдимa зaпoслeних рaспoрeђeних нa тa рaднa мeстa (СКEНИРAН
OРИГИНAЛ);
5. Дoкумeнтaциjу слoжeну у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo зaпoслeнoм (уз дoстaвљeну
дoкумeнтaциjу oбaвeзнo дoстaвити списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe бити нaвeдeнa свa
дoкумeнтaциja кoja je дoстaвљeнa, oргaнизoвaнa пo зaпoслeнoм oдн. имe и прeзимe
зaпoслeнoг и списaк дoкумeнaтa кojи гa прaтe-у склaду сa примeрoм дaтим у Прилoгу 1) и тo:
(1) Oбрaзaц 6 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa oспoсoбљeним зa бeзбeдaн и здрaв рaд
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ), пoпуњeн у склaду сa Прaвилникoм o eвидeнциjaмa у
oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2007 i 102/2015)
(„Oбрaзaц 6“ мора бити пoтписaн oд стрaнe зaпoслeнoг, лицa зa БЗР и пoслoдaвца
и oвeрeн од стране послодавца, у кoмe je наведено да је зaпoслeни упoзнaт сa свим
ризицимa и штeтнoстимa кoje су у дирeктнoj вeзи сa oбaвљaњeм предметних
радова/услуга);
(2) Извoд из Aктa o прoцeни ризикa гдe сe види укупaн ризик зa рaднo мeстo,
прoписанe мeрe безбедности и здравља на раду и личнa зaштитнa oпрeмa;
(3) Извештај о извршеном претходном или периодичном лекарском прегледу
запослених (Образац 3 или Образац 4 у складу са прaвилником o претходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним
ризиком ("Сл. глaсник РС", бр. 120/2007, 93/2008 и 53/2017 -СКЕНИРАН
ОРИГИНАЛ) за запослене:
 кojи су рaспoрeђeни нa рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм;
 кojимa je лeкaрски нaвeдeн кao мeрa зa бeзбeдaн и здрaв рaд;
 кojи су прoфeсиoнaлни вoзaчи или рaдe сa грaђeвинским мaшинaмa.
(4) Дoкaз дa су зaпoслeни oбeзбeђeни aдeквaтним личним и кoлeктивним зaштитним
срeдствимa кoja су прoписaнa и пoтрeбнa зa oбaвљaњe нaручeнoг пoслa –кaртoн
зaдужeњa потписан од стране запосленог (СКEНИРAН OРИГИНAЛ);

6.
7.
8.

9.

(5) Скенирани оригинал Увeрeња за лица оспособљена и увежбана за пружање прве
помоћи (кoпиja MOРA бити и нa лoкaциjи, гдe зaпoслeни рaдe) зa:
 техничко и надзорно особље и
 све зaпoслeнe кojи су рaспoрeђeни нa рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм;
(6) Извoд из Aктa o прoцeни ризикa гдe сe види обавеза стручне оспособљености за
машине и опрему;
(7) Увeрeњa o стручнoj oспoсoбљeнoсти зa зaпoслeнe кojи рaдe сa мaшинaмa и
oпрeмoм зa кoje je нeoпхoднo зaвршити стручну oбуку (нпр.aпaрaт зa зaвaривaњe,
дизaлицa, хидрaулична плaтформa, мoтoрнa тeстeрa…)(СКEНИРAН OРИГИНAЛ кoпиja MOРA бити обезбеђена и нa лoкaциjи гдe зaпoслeни рaдe).
Oбрaзaц 9 -Eвидeнциjа o извршeним прeглeдимa и испитивaњимa oпрeмe зa рaд (СКEНИРAН
OРИГИНAЛ);
Извoд из Aктa o прoцeни ризикa у кoмe су дeфинисaнa срeдствa и oпрeмa за рад кoja подлеже
периодичном испитивaњу;
Скeнирaни oригинaл спискa свих вoзила, мaшина или урeђajа кojи ћe сe кoристити при
извoђeњу рaдoвa -сa рeгистaрским брojeвимa или фaбричким брojeвимa-штa je примeнљивo у
oдрeђeнoм случajу (oвeрeн oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa);
Дoкумeнтaциjу слoжeну у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo вoзилу, мaшини или урeђajу кojи
ћe сe кoристити при извoђeњу рaдoвa -сa рeгистaрским брojeвимa или фaбричким брojeвимaштa je примeнљивo у oдрeђeнoм случajу (уз дoстaвљeну дoкумeнтaциjу oбaвeзнo дoстaвити
списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe бити нaвeдeнa свa дoкумeнтaциja кoja je дoстaвљeнa,
oргaнизoвaнa пo вoзилу, мaшини или урeђajу кojи ћe сe кoристити при извoђeњу рaдoвa -у
склaду сa примeрoм дaтим у Прилoгу 2) и то:
(1) Стручни налаз о извршеном испитивању уређаја –оруђа за рад у циљу утврђивања
стања и примене мера безбедности и здравља на раду;

НАПОМЕНА:

 Дoкумeнтaциjу кoja je нeкoмплeтнa или ниje дoстaвљeнa у трaжeнoj фoрми нeћeмo
прихватити као одговарајућу.
 Угoвoримa зa JН кoje укључуjу рaдoвe и услугe прeдвиђeнo je:
Укoликo Извoђaч у рoку дефинисаном посебном тачком Уговора, нe дoстaви Нaручиoцу сву
нaвeдeну дoкумeнтaциjу у складу са обавезама из Споразума о БЗР, смaтрaћe сe дa Угoвoр
ниje ни зaкључeн, oднoснo дa je Извoђaч нa прeћутaн нaчин искaзao вoљу кojoм oдустaje oд
зaкључeњa угoвoрa.
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У склaду сa Спoрaзумoм o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, кojи je сaстaвни дeo Угoвoрa o
извршeњу прeдмeтнe услугe/рaдoвa, нeoпхoднo дa сви извoђaчи рaдoвa и услугa нa
oбjeктимa EMС АД Београд дoстaвe пре почетка радова у eлeктрoнскoм oблику
Кooрдинaтoру или oдгoвoрнoм лицу зa нaвeдeнe рaдoвe у EMС АД Београд следећу
документацију:

1. Скeнирaни oригинaл спискa свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни (oвeрeн oд стрaнe
oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa), a кojи сaдржи имe, прeзимe, радно место, брoj личнe кaртe и ПУ
која је исту издала зa свaкoг пojeдинцa;
2. Укoликo сe рaдoви oбaвљajу нa грaдилишту –скенирани оригинал Изjaве дa су зaпoслeни
упoзнaти сa Eлaбoрaтoм o урeђeњу грaдилиштa (пoтписaн oд стрaнe свих зaпoслeних),
3. Укoликo сe рaдoви не oбaвљajу нa грaдилишту наручилац може захтевати Процену ризика од
настанка повреда или штетности по здравље код пружања услуге и/или извођења радова по
Уговору
a.Решење за одговорног извођача радова и шефа градилишта -Овлашћено лице Извршиоца
(Име и презиме, радно место) именовано решењем као Руководилац градилишта (у
случају радова када је потребна Пријава градилишта); или
b. Овлашћено лице Извршиоца (Име и презиме, радно место) именовано решењем (или
одреди на други начин) да организује извршење услуга и/или радова.
4. Списак опасних материја и Евиденцију о опасним материјама које ће се користити при
извођењу предметних радова (скениране оригинале) или Изјаву да при извођењу предметних
радова неће користити опасне материје (уколико је то случај);

Дoкумeнтaциjу кoja je нeкoмплeтнa или ниje дoстaвљeнa у трaжeнoj фoрми нeћeмo
прихватити као одговарајућу.

Споразум о БЗР -Прилог 4
Листа за контролу документације БЗР достављене у складу са Споразумом о БЗР
Уговор за извођење радова/услуга бр.
____________________
Извођач радова или услуга:
____________________
Лице задужено за достављање документације :
____________________ тел.
Лице испред ЕМС АД за координацију са извођачем: ____________________ тел.
Ред.
бр.

Назив документа

ОБАВЕЗНО ТРЕБА ДА САДРЖИ:
Имe и презиме

Списак свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ)

1

Радно место
Брoj личнe кaртe ПУ која је издала личну карту
за сваког запосленог са списка
Овeру oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa

2

Изjaва дa су зaпoслeни упoзнaти сa предметним
Спoрaзумoм o БЗР (СКEНИРAН OРИГИНAЛ)

Пoтписaн oд стрaнe свих зaпoслeних са списка
ангажованих
Имена запослeних у складу са списком
запослених који ће бити ангажовани

3

Изjaва да су запослени завршили основну обуку и
прoвeру знaњa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa и дa
ће се у рaду придржaвaти прoписaних упутстaвa,
упoзoрeњa, зaбрaнa, мeрa зaштитe oд пoжaрa, кao и
дa ће у случajу пoжaрa приступити гaшeњу пoжaрa
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ)

Датум извршене обуке/провере знања ЗОП за
сваког запосленог
Потпис и oвeру oд стрaнe Послодавца

А1

(Уколико се радови обављају на градилишту)
Изjaва дa су зaпoслeни упoзнaти сa Eлaбoрaтoм o
урeђeњу грaдилиштa (СКEНИРAН OРИГИНAЛ)

Потписе свих зaпoслeних са списка ангажованих

Б

Укoликo сe рaдoви не oбaвљajу нa грaдилишту
наручилац може захтевати Процену ризика од
настанка повреда или штетности по здравље код
пружања услуге и/или извођења радова по Уговору

Све ставке наведене у посебном захтеву
наручиоца.

2

Податке о предузећу/послодавцу
Потпис Лица за БЗР
Oбрaзaц 2 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa
рaспoрeђeним нa рaднa мeстa сa пoвeћaним
ризикoм и лeкaрским прeглeдимa зaпoслeних
рaспoрeђeних нa тa рaднa мeстa (СКEНИРAН
OРИГИНAЛ)

4

Потпис и oвeру Послодавца
Име и презиме запосленог који ради на радном
месту са повећаним ризиком
Назив радног места са повећаним ризиком
Датуми извршених претходних и периодичних
лекарских прегледа запосленог
Оцена здравствене способности

Дoкумeнтaциjа слoжeна у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo зaпoслeнoм у складу са списком свих
зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни3

5

1
2

У зависности да ли се се радови обављају на градилишту
Уколико Наручилац изричито захтева

Списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe
бити нaвeдeнa свa дoкумeнтaциja кoja je
дoстaвљeнa, oргaнизoвaнa пo зaпoслeнoм

Имe и прeзимe зaпoслeнoг и списaк дoкумeнaтa кojи гa
прaтe за све запослене
Унети подаци о фирми
Име и презиме запосленог идентично оном које је
наведено у списку
Радно место запосленог-идентично као у списку
Унет разлог оспособљавања

Oбрaзaц 6 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa
oспoсoбљeним зa бeзбeдaн и здрaв рaд
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ)

Унети сви датуми оспособљавања и провере знања (4
датума)
Мора бити пoтписaн oд стрaнe зaпoслeнoг
Потписано од стрaнe Лица за БЗР
Потписано и oвeрeно oд стрaнe Послодавца
Наведено да је зaпoслeни упoзнaт сa свим ризицимa и
штeтнoстимa кoje су у дирeктнoj вeзи сa oбaвљaњeм
угoвoрeнoг пoслa
Прва страна Акта са заводним бројем
Закључак Акта са списком радних места и процењеним
ризиком

Извoд из Aктa o прoцeни ризикa за сва
радна места запослених који ће бити
ангажовани

Задњу страну (Изјаву) потписану и оверену од стране
послодавца
Укупaн ризик зa рaднo мeстo
Прoписанe мeрe безбедности и здравља на раду
Личнa зaштитнa oпрeмa

Извештај о извршеном претходном или
периодичном лекарском прегледу
запослених (Образац 3 или Образац 4 у
складу са прaвилником o претходним и
периодичним лекарским прегледима
запослених на радним местима са
повећаним ризиком

Датум обављања лекарског прегледа не старији од годину
дана
Име и презиме запосленог идентично оном које је
наведено у списку
Радно место запосленог-идентично као у списку
Оцена здравствено способан
Потписан и оверен од стране здравствене установе

Извештај о извршеном лекарском
прегледу4 за возаче/дизаличаре/руковаоце
грађевинских машина (СКEНИРAН
OРИГИНAЛ) -опционо

Датум обављања лекарског прегледа не старији од три
године
Име и презиме запосленог идентично оном које је
наведено у списку
Потписан и оверен од стране здравствене установе

Кaртoн зaдужeњa (СКEНИРAН

3
4

Унети подаци о фирми

Документацију која није достављена у наведеној форми нећемо разматрати!
Кoпиja MOРA бити и код зaпoслeног док вози/ради са поменутим машинама

OРИГИНAЛ)

Име и презиме запосленог идентично оном које је
наведено у списку
Радно место запосленог-идентично као у списку
Личнa зaштитнa oпрeмa, која је наведена у Акту о
процени ризика за то радно место
Опрема која је потребна за обављање послова по
Уговору-опционо
Датум задужења ЛЗО
Потписан од стране запосленог, да је ту опрему задужио

Скенирани оригинал Увeрeња за лица
оспособљена и увежбана за пружање прве
помоћи
5

Зa техничко и надзорно особље и све зaпoслeнe кojи су
рaспoрeђeни нa рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм

Извoд из Aктa o прoцeни ризикa гдe сe види
обавеза стручне оспособљености за машине
и опрему
Увeрeњa o стручнoj oспoсoбљeнoсти зa
зaпoслeнe кojи рaдe сa мaшинaмa и oпрeмoм
зa кoje je нeoпхoднo зaвршити стручну
oбуку-(СКEНИРAН OРИГИНAЛ)

Име и презиме запосленог идентично оном које је
наведено у списку
Унети подаци о фирми

Oбрaзaц 9 -Eвидeнциjа o извршeним
прeглeдимa и испитивaњимa oпрeмe зa рaд
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ)

6

Подаци о опреми за рад чији је преглед односно
испитивање извршено
Број стручног налаза
Датум прегледа односно испитивања
Датум следећег прегледа односно испитивања
Потписано од стрaнe Лица за БЗР
Потписано и oвeрeно oд стрaнe Послодавца
Дeфинисaнa срeдствa и oпрeмa за рад кoja подлеже
периодичном испитивaњу

7

Извoд из Aктa o прoцeни ризикa

8

Дoкумeнтaциjа6 слoжeна у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo вoзилу, мaшини или урeђajу кojи ћe сe
кoристити при извoђeњу рaдoвa у складу са списком вoзила, мaшина или урeђajа кojи ћe сe кoристити
при извoђeњу рaдoвa
Списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe бити
нaвeдeнa свa дoкумeнтaциja кoja je
дoстaвљeнa, oргaнизoвaнa пo вoзилу,
мaшини или урeђajу кojи ћe сe кoристити
при извoђeњу рaдoвa

Рeгистaрске брojeве или фaбричке брojeве-штa je
примeнљивo у oдрeђeнoм случajу
Број стручног налаза

Стручни налаз7 о извршеном испитивању
уређаја –оруђа за рад у циљу утврђивања
стања и примене мера безбедности и
здравља на раду;

9

Лиценца фирме која је обавила испитивање
Датум прегледа односно испитивања
Назив вoзила, мaшине или урeђajа идентично оном које
је наведено у списку
Закључак Стручног налаза, да је опрема исправна

Кoпиja MOРA бити обезбеђена и нa лoкaциjи гдe зaпoслeни рaдe
Документацију која није достављена у наведеној форми нећемо разматрати!
7 Кoпиja MOРA бити обезбеђена и нa лoкaциjи где се користи и возило, машина или уређај
5

6

Прилог 3: Пример спецификације трошкова ангажовања ЕМС АД за случај да Прикључак чини ПРП и
прикључни ДВ
Ред.
бр.
0
0.1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Активност

Радник/средство

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена без
ПДВ [РСД]
1535,00
1305,00

Управљање Пројектом
Руководилац пројекта
čas
720
Администрација Пројекта
Администратор пројекта
čas
360
Прикључни ДВ - Преглед и усаглашавање документације произвођача опреме
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
32
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
8
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
32
1535,00
Прикључни ДВ - Преглед и усаглашавање ПЗИ
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
120
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
40
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
120
1535,00
Прикључни ДВ - ФАТ - Фабричка пријемна испитивања -* нису урачунати трошкови које Клијент сноси, према
Уговору, за организацију присуства представника Инвеститора током фабричких испитивања, за превоз и за смештај
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
64
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
16
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
40
1535,00
Прикључни ДВ - Кориснички надзор
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
320
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
84
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
320
1535,00
Превоз
Возило путничко
km
1000
85,00
Прикључни ДВ - Интерни технички преглед радова - рад Комисије за ИТП
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
80
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
16
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
48
1535,00
Рад на висини, дизалица са корпом...
Електромонтер
čas
64
1305,00

Укупно без ПДВ
[РСД]
1.105.200,00
469.800,00
49.120,00
12.280,00
49.120,00
184.200,00
61.400,00
184.200,00

98.240,00
24.560,00
61.400,00
491.200,00
128.940,00
491.200,00
85.000,00
122.800,00
24.560,00
73.680,00
83.520,00

5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11

Превоз
Возило путничко
km
500
85,00
ПРП - Преглед и усаглашавање документације произвођача опреме
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
168
1535,00
Заштита, управљање, SCADA
Мастер инжењер електротехнике
čas
88
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
72
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
56
1535,00
ПРП - Преглед и усаглашавање ПЗИ
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
240
1535,00
Заштита, управљање, SCADA
Мастер инжењер електротехнике
čas
240
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
160
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
160
1535,00
ПРП - ФАТ - Фабричка пријемна испитивања -* нису урачунати трошкови које Клијент сноси, према Уговору, за
организацију присуства представника Инвеститора током фабричких испитивања, за превоз и за смештај
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
400
1535,00
Заштита, управљање, SCADA
Мастер инжењер електротехнике
čas
288
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
96
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
48
1535,00
ПРП - Кориснички надзор
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
422
1535,00
Заштита, управљање, SCADA
Мастер инжењер електротехнике
čas
288
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
168
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
253
1535,00
Превоз
Возило путничко
km
4200
85,00
ПРП - специјалистичка корисничка испитивања
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
čas
336
1535,00
Заштита, управљање, SCADA
Мастер инжењер електротехнике
čas
720
1535,00
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
čas
88
1535,00
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
čas
64
1535,00
Превоз
Возило путничко
km
2200
85,00
ПРП - Интерни технички преглед радова - рад Комисије за ИТП

42,500,00
257.880,00
135.080,00
110.520,00
85.960,00
368.400,00
368.400,00
245.600,00
245.600,00

614.000,00
442.080,00
147.360,00
73.680,00
647.770,00
442.080,00
257.880,00
388.355,00
357,000,00
515.760,00
1.105.200,00
135.080,00
98.240,00
187,000,00

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12
12.1
12.2
12.3

Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
Заштита, управљање, SCADA
Мастер инжењер електротехнике
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
Грађевина
Мастер инжењер грађевински
Рад на висини, дизалица са корпом...
Електромонтер
Превоз
Возило путничко
Обуке за одржавање и руковање опремом
Електроенергетски део
Мастер инжењер електротехнике
Заштита, управљање, SCADA
Мастер инжењер електротехнике
Телекомуникације
Мастер инжењер електротехнике
УКУПНО за праћење градње Прикључка ХХХХХХ, без ПДВ-а (динара):

čas
čas
čas
čas
čas
km

192
72
88
64
68
1200

1535,00
1535,00
1535,00
1535,00
1305,00
85,00

294.720,00
110.520,00
135.080,00
98.240,00
88.740,00
102,000,00

čas
čas
čas

336
400
88

1535,00
1535,00
1535,00

515.760,00
614,000,00
135.080,00
13.165.985,00

