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На пснпву шл. 32. и 61. Закпна п јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закпн), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
("Сл.гласник РС" бр. 29/13, 86/15), Пдлука Скупщтине ппщтине Кладпвп/ п даваоу сагласнпсти 
и усвајаоу предлпга прпјекта јавнп приватнпг партнерства - рекпнструкција, раципнализација  
и пдржаваое система јавнпг псветљеоа у ппщтини Кладпвп / Ппзитивнпм мищљеоу 
Републишке кпмисије за јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије за «Предлпг прпјекта јавнп-
приватпг партнерства за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое система јавнпг 
псветљеоа у насељеним местима ппщтине Кладпвп; Пдлуке ппщтинеп ппкретаоу ппступка 
јавне набавке бр. 352-201/2017-I и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну набавку бр. 404-
145/2017-III /1 припремљена је: 
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I ППЩТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
1.Ппдаци п наручипцу 

Нарушилац: ППЩТИНА КЛАДПВП   

Адреса: Краља Александра 35, 19320 Кладпвп 

Интернет страница:http://www.kladovo.org.rs  

2. Врста ппступка јавне набавке и закпнске регулативе 

Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку и за целп време трајаоа Угпвпра 
треба да се придржава:  
− Закпн п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама ("Сл.гласник РС" бр. 88/11, 15/2016 и 
104/2016),у даљем тексту: Закпн п ЈПП  

− Закпн п јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015) и ппдзакпнским 
актима дпнетим на пснпву тпг закпна,  

− Закпн п ефикаснпм кприщћеоу енергије ("Сл.гласник РС" бр. 25/13);  

− Закпн п кпмуналним делатнпстима ("Сл.гласник РС" бр. 88/11 и 104/2016);  

− Закпн п планираоу и изградои ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 
132/2014 и 145/2014) и припадајућим Правилницима  

− Правилник п садржини и нашину впђеоа коиге инспекције, грађевинскпг дневника и 
грађевинске коиге ("Сл.гласник РС" бр. 22/2015)  

− Правилник п садржини и нашину врщеоа технишкпг прегледа пбјекта, саставу кпмисије, 
садржини предлпга кпмисије п утврђиваоу ппдпбнпсти пбјекта за упптребу, псматраоу тла и 
пбјекта у тпку грађеоа и упптребе и минималним гарантним рпкпвима за ппједине врсте 
пбјеката ("Сл.гласник РС" бр. 27/2015 и 29/2016)  

− Правилник п технишким нпрмативима за електришне инсталације нискпг наппна ("Сл. Лист 
СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и "Сл. лист СРЈ" 28/95)  

− Правилник п технишким нпрмативима за изградоу надземних електрпенергетских впдпва 
називнпг наппна пд 1 kV дп 400 kV ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 18/92)  

− Правилник п технишким нпрмативима за изградоу нискпнаппнских надземних впдпва ("Сл. 
Лист СФРЈ", бр. 6/92)  

− Правилник п пзнашаваоу енергетске ефикаснпсти електришних сијалица и светиљки 
(„Службени гласник РС“. Брпј 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 
7/14 – УС)  

− Правилник п технишким нпрмативима за защтиту нискпнаппнских мрежа и припадајућих 
трансфпрматпрских станица ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 13/78 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 37/95)  

− Правилник п технишким нпрмативима за защтиту електрпенергетских ппстрпјеоа и уређаја пд 
ппжара ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 74/90)  

− Правилник п ппщтим мерама защтите на раду пд ппаснпг дејства електришне струје у 
пбјектима намеоеним за рад, радним прпстпријама и на радилищтима ("Сл.гласник РС" бр. 
21/89)  

− Tехнишке преппруке ЕПС  

http://www.kladovo.org.rs/
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− Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" бр. 101/2005 и 91/2015)  

− Закпн п управљаоу птпадпм ("Сл.гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010 и 14/2016)  

− Правилник п листи електришних и електрпнских прпизвпда, мерама забране и пгранишеоа 
кприщћеоа електришне и електрпнске ппреме кпја садржи ппасне материје, нашину и ппступку 
управљаоа птпадпм пд електришних и електрпнских прпизвпда ("Сл.гласник РС" бр. 99/2010)  

− Правилникпм п утврђиваоу мпдела угпвпра п енергетским услугама за примену мера 
ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти када су кприсници из јавнпг сектпра ("Сл.гласник РС" бр. 
41/2015);  

− Статут ппщтине Кладпвп ( 26.06.2015. Службени лист ппщтине Кладпвп 010-13/2015 -I) 

− Рещеое председнника  ппщтине Кладпвo 404-145/2017-III/14 пбразпваоу струшнпг тима за 
спрпвпђеое ппступка за јавнп-приватнп партнерствп и јавне набавке избпра приватнпг 
партнера у пбласти јавнпг псветљеоа. 

− Пдлука скупщтине ппщтине Кладпвп п ппкретаоу ппступка реализације прпјекта јавнпг 
приватнпг партнерства у пбласти јавнпг псветљеоабрпј 352-201/2017-I гпдине 

− Пдлука скупщтине ппщтине Кладпвпп даваоу сагласнпсти и усвајаоу Предлпг прпјекта јавнп-
приватпг партнерства за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое система јавнпг 
псветљеоа у насељеним местима ппщтине Кладпвп 352-38/2018-I 2018 пд 30.03.2018. гпдине  

− Ппзитивнп мищљеое Републишке кпмисије за јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије за 
«Предлпг прпјекта јавнп-приватпг партнерства за рекпнструкцију, раципнализацију и 
пдржаваое система јавнпг псветљеоа у насељеним местима ппщтине Кладпвп» (бр 126/2018 
гпдине). 
 
3. Предмет јавне набавке  
 
Предмет јавне набавке je избпр приватнпг партнера и дпделa jавнпг угпвпра п јавнп-приватнпм 
партнерству најппвпљнијем ппнуђашу за врщеое енергетске услуге применпм мера ущтеде 
енергије са LED технплпгијпм у ппщтини Кладпвп. 
 
4. Циљ ппступка  
 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради избпра приватнпг партнера и закљушеоа угпвпра п 
јавнп-приватнпм партнерству за врщеое енергетске услуге применпм мера ущтеде енергије са 
LED технплпгијпм у ппщтини Кладпвп. 
 
5. Кпнтакт  
 
Лице (или служба) за кпнтакт: Зпран Стипанпвић 
Електрпнска адреса: jpp.rasveta.kladovo@gmail.com  

 

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр 02/2018 је дпдела угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за врщеое 
енергетске услуге применпм мера ущтеде енергије са LED технплпгијпм у ппщтини Кладпвп. 
 
Предмет јавне набавке према ппщтем решнику набавки су:  
 
− 71314200 Услуге у вези са управљаоем енергијпм  

mailto:jpp.rasveta.kladovo@gmail.com
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− 71314300 Саветпдавне услуге у вези са енегетскпм ефикаснпщћу  

− 50232100 Услуге пдржаваоа улишне расвете  

− 50232110 Пущтаое у рад уређаја јавне расвете  

Енергетска услуга кпја је предмет јавне набавке према дппунскпм решнику класификпвана је у 
пдељку К (Пстала свпјства за енергетику и дистрибуцију впде), у групи А (Свпјства за енергетику 
и дистрибуцију впде) ппд:  
 
− КА03 За електришну ппрему  

− КА04 За електришне инсталације  
 
Предмет угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству без елемената кпнцесије јесте спрпвпђеое 
мера са циљем ефикаснијег кприщћеоа енергије (Мере Ущтеде Енергије, у даљем тексту: МУЕ), 
пдгпварајућег смаоеоа емисије CO2 и смаоеоа пперативних трпщкпва функципнисаоа и 
пдржаваоа система јавнпг псветљеоа(у даљем тексту ЈП)у ппщтини Кладпвп. 
Приватни партнер, кап Ппнуђаш, се пбавезује да примени такве МУЕ кпјима ће пбезбедити 
финансијске ущтеде у делу система ЈП у складу са ппнудпм и Мпделпм угпвпра (ппглавље VIII). 
Све МУЕ кпје се примеоују пп пснпву пвпг угпвпра мпрају бити у складу са ппзитивним 
прпписима и важећим стандардима у Републици Србији. Схпднп тпме, Приватнпм партнеру, 
Ппнуђашу, се ппверавају ппслпви рекпнструкције, финансираоа и пдржаваоа система ЈП, уз 
преузимаое ризика ппстизаоа финансијске ущтеде тпкпм кприщћеоа рекпнструисанпг 
система ЈП.  
Јавни партнер, кап Нарушилац, преузима пбавезу сарадое са изабраним ппнуђашем у тпку 
изврщеоа угпвпра са циљем да се у тпку угпвпрнпг перипда сви трпщкпви приватнпг партнера 
сведу на најмаоу мпгућу меру, кап и пбавезу плаћаоа приватнпм партнеру накнаде за 
распплпживпст рекпнструисанпг система ЈП из пстварених гарантпваних финансијских ущтеда и 
накнаде за пдржаваое рекпнструисанпг система ЈП.  
Мпдел угпвпра (ппглавље VIII) предвиђа три фазе реализације угпвпрних пбавеза, кап щтп 
следи:  
− Припремни перипд је перипд пбављаоа припремне активнпсти и траје пд заппшиоаоа 
угпвпрнпг перипда дп пптврде пптписпм и пешатпм Дневника активнпсти пд стране угпвпрних 
страна (дп ппшетка замене светиљки, тј. Перипда имплементације);  

− Перипд имплементације је перипд спрпвпђеоа МУЕ кпји ппшиое пд заврщетка припремнпг 
перипда и заврщава се када угпвпрне стране пптврде пптписпм и пешатпм Дневник активнпсти 
у перипду имплементације(дп заврщетка замене светиљки и пптписиваоа записника п 
примппредаји);  

− Перипд гарантпваоа јесте перипд кприщћеоа пптенцијала ущтеде у тпку кпјег се пстварује 
финансијска ущтеда на пснпву спрпведених МУЕ. Траје пд заврщетка перипда имплементације 
дп краја угпвпрнпг перипда. 
 

2. Партије 
 

Јавна набавка не садржи партије. 
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III УСЛПВИ, ЗАХТЕВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПШЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА ВРЩЕОЕ ППВЕРЕНИХ ППСЛПВА 

 

Изабрани ппнуђаш има пбавезу да изврщи ппверене ппслпве рекпнструкције, финансираоа и 
пдржаваоа система ЈП у ппщтини Кладпвп. у циљу ппстизаоа гарантпване ущтеде тпкпм 
кприщћеоа рекпнструисанпг система ЈП.  
Предметни деп система ЈП пбухвата укупнп 4.849 кпмада светиљки у ппщтини Кладпвп, шији 
технишки ппис је дат у ппглављу IV пве кпнкурсне дпкументације, кап и у Прилпгу 1 и Прилпгу 2, 
кпји су саставни деп Мпдела Угпвпра.  
Ппнуђаш има пбавезу да, приликпм изврщаваоа ппверених ппслпва, ппступа струшнп и 
пдгпвпрнп у складу са закпнпм, технишким и другим прпписима и дпбрим ппслпвним 
пбишајима у Републици Србији, кап и у складу са прпписаним правилима у Мпделу Угпвпра 
(ппглавље VIII) 
Нарушилац ћe пoсeбним угoвoрoм сa лoкaлним пператпрпм система, ЕД ЗАЈЕШАР , ЕД ЗАЈЕШАР 
oбeзбeдити приступ oсoбљу Ппнуђаша нискoнaпoнскoj мрeжи. Нацрт угпвпра са лпкалним 
пператерпм је дат у Прилпгу 7. 
У пвпм делу кпнкурсне дпкументације су наведни ппслпви, прпписани услпви за оихпвп 
изврщаваое и рeзултати кпје је Ппнуђаш пбавезан да ппстигне приликпм изврщаваоа 
ппверених ппслпва, тпкпм свих перипда Мпдела угпвпра (ппглавље VIII).  
 

1. ППВЕРЕНИ ППСЛПВИ, УСЛПВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПРИПРЕМНПМ ПЕРИПДУ  
 

У тoку Припрeмнoг пeриoдa Ппнуђаш je oбaвeзaн дa изврщи слeдeћe ппслпве кojи су прeдмeт 
нaдзoрa Нарушипца.  
 
1.1 Изрaда тeхничкe дoкумeнтaциje неппхпдне за имплементацију MУE  
 
Прпписани услпви/захтеви/стандарди:  
− Закпн п ефикаснпм кприщћеоу енергије ("Сл.гласник РС" бр. 25/2013)  

− Правилник п утврђиваоу мпдела угпвпра п енергетским услугама за примену мера 
ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти када су кприсници из јавнпг сектпра ("Сл.гласник РС" бр. 
41/2015);  

− Прпјекат врщеое услуга рекпнструкције, раципнализације и пдржаваоа дела система јавнпг 
псветљеоа у ппщтини Кладпвпу складу са Прпјектним задаткпм.  
 
Ппсебан услпв/захтев Нарушипца:  
 
− Прпјекат врщеоа услуга рекпнструкције, раципнализације и пдржаваоа дела система јавнпг 
псветљеоа у ппщтини Кладпвп треба да буде израђен пд стране струшних, технишких лица кпје 
ппседују сву релевантну дпкументацију п псппспбљенпсти за пву врсту ппсла а у складу са 
Закпнпм п планираоу и изградои ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 -пдлука УС, 
132/2014 и 145/2014) и припадајућим Правилницима.  

− Прпјекат мпра бити усклађен са пдредбпм 5.6.1. став 2, Мпдела Угпвпра.  
 
1.2 Инфoрмисaоe наручипца o свим мерама уштеде енергије (даље у тексту: MУE) шиja je 
имплeмeнтaциja прeдвиђeнa ппнудпм и Угпвпрпм прe нeгo щтo су имплeмeнтирaнe;  
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1.3 Нaбaвкa пoтрeбнe oпрeмe и мaтeриjaлa у свему према Прпјекту врщеоа услуга 
рекпнструкције, раципнализације и пдржаваоа јавнпг псветљеоа у ппщтини Кладпвп, 
израђенпм пд стране ппнуђаша.  

1.4 Прибављаое пптребне пратеће дпкументације за перипд имплементације. Спрпвпђеое 
свих активнпсти и ппступака неппхпдних за прибављаое свих дпзвпла на пснпву кпјих Ппнуђаш 
мпже да птппшне Активнпсти имплементације.  

1.5 Рeдoвнo вoђeоe Днeвникa aктивнoсти;  
Припрeмни пeриoд сe зaврщaвa пoтврђивaоeм Днeвникa aктивнoсти у Припрeмнoм пeриoду 
oд стрaнe Нарушипца и Ппнуђаша.  
Ппнуђаш је пбавезан да ппстигне следеће резултате извршаваоа ппверених ппслпва у тпку 
Припрeмнпг пeриoда:  
− Израђен Прпјекат врщеоа услуга рекпнструкције, раципнализације и пдржаваоа ЈП у 
ппщтини Кладпвп, према Прпјектнпм задатку. Прпјекат дпстављен Нарушипцу у две щтампане 
кппије.  

− Угпвпрена набавка ппреме и материјала предвиђена Прпјектпм, дпстављени технишки пписи 
ппреме (каталпг), Извещтаји п испитиваоу и Декларације п квалитету кпјима прпизвпђаш 
пптврђује технишке карактеристике ппреме, Извещтаји п испитиваоу степена заптивенпсти, 
према захтевима IEC 60529 или SRPS EN 60598-1, степена птппрнпсти на удар прптектпра (ИК) 
IEC 62262, издатим пд акредитпване лабпратприје, ппларни дијаграм/дијаграм светлпсне 
расппделе издат пд стране акредитпване лабпратприје за фптпметријска испитиваоа кап и 
пстали дпкази кпји пптврђују квалитет ппреме предвиђене Прпјектпм.  

− Инфпрмисаое Нарушипца п свим МУЕ шија је имплементација предвиђена у делу система ЈП 
кпји се рекпструище пре негп щтп су имплементиране.  

− Прибављена сва дпкументација на пснпву кпје Ппнуђаш, кап Изврщилац мпже да птппшне 
Активнпсти имплементације.  

 

2. ППВЕРЕНИ ППСЛПВИ, УСЛПВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИПДУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  

У тoку Пeриoдa имплeмeнтaциje Ппнуђаш jeoбaвeзaн дa изврщи слeдeћe ппслпве кojи су 
прeдмeт нaдзoрa Нарушипца:  
 
2.1. Извoђeоe рaдoвa у циљу имплементацију MУE кпје пбухвата извпђеое радпва на 
демпнтажи ппстпјећих и мпнтажи нпвих светиљки, демпнтажи ппстпјећих и мпнтажи нпвих 
нпсаша светиљки (на местима где је тп пптребнп), имплементацији система за управљаое 
(укљушиваое и искљушиваое) правилнп пдлагаое демпнтиране ппреме и свих 
псталихзахтеваних, пратећих радпва у складу са Прпјектпм.  
 
Прпписани услпви/захтеви/стандарди:  
 
− Тeхнишки захтеви лпкалнпг пператпра система ЕД ЗАЈЕШАР,ЕД ЗАЈЕШАР 
 
Ппсебан услпв/захтев Нарушипца:  
− Плaнирaоe и кooрдинaциjа aктивнoсти имплeмeнтaциje сa Јавним партнерпм, Нарушипцем, 
кaкo би сe oмeтaоe рeдoвнoг рaдa дeлa систeмa JO свeлo нa нajмaоу мoгућу мeру;  

− Дeфинисaоe oпeрaтивних прoцeдурa и прoцeдурa oдржaвaоa,  

− Ажурнo извeщтaвaоe Нарушипца у слушajeвимa кaдa Ппнуђаш дoђe дo ствaрних сaзнaоa кoja 
мoгу бити oд битнoг утицaja нa бeзбeднoст или eфикaснo кoрищћeоe систeмa JO;  
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2.2. Прaвилнo и рeдoвнo oдлaгaоe нeиспрaвних и/или зaмeоeних светиљки и пратеће 
ппреме 
 
Прпписани услпви/захтеви/стандарди:  
− Закпн п управљаоу птпадпм ("Сл.гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010 и 14/2016)  

− Правилник п листи електришних и електрпнских прпизвпда, мерама забране и пгранишеоа 
кприщћеоа електришне и електрпнске ппреме кпја садржи ппасне материје, нашину и ппступку 
управљаоа птпадпм пд електришних и електрпнских прпизвпда ("Сл.гласник РС" бр. 99/2010)  
 
2.3. Рeдoвнo вoђeоe Днeвникa aктивнoсти у пeриoду имплeмeнтaциje.  
 
Пeриoд имплeмeнтaциje сe зaврщaвa пoтврђивaоeм Днeвникa aктивнoсти у пeриoду 
имплeмeнтaциje oд стрaнe Нарушипца и Ппнуђаша.  
 
Ппнуђаш је пбавезан да ппстигне следеће резултате извршаваоа ппверених ппслпва у тпку 
Пeриoда имплeмeнтaциje:  
 
− Спрoведене све aктивнoсти пoтрeбне зa несметан рад система ЈП  
− Прaвилнo oдлпжене све нeиспрaвне и/или зaмeоeне светиљке и пратећа ппрема у складу са 
ташкпм 2.2 пвпг ппглавља кпнкурсне дпкументације.  

− Састављен Записник п прегледу изведених радпва пптписан пд стране нарушипца и изабранпг 
ппнуђаша.  

− Ппднет Днeвник aктивнoсти у Перипду имплементације на пптписиваое.  
 
2.4. Израда прпјекта изведенпг стаоа јавнпг псветљеоа ппщтине Кладпвпса катастрпм ЈП и тп 
у 4 примерка и у електрпнскпј фпрми, пд тпга 1 примерак дпставити Нарушипцу, а щтп ће се 
кпнстатпвати записнишки.  
 
 
3. ППВЕРЕНИ ППСЛПВИ, УСЛПВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИПДУ ГАРАНТПВАОА  
 
У тoку Пeриoдa гарантпваоа Ппнуђаш je oбaвeзaн дa изврщи слeдeћe ппслпве кojи су прeдмeт 
нaдзoрa Нарушипца:  
 
3.1. Пбaвљaоe пoступaкa и прoцeдурa зa мeрeоe и вeрификaциjу и сaстaвљaоe извeщтaja o 
мeрeоу и вeрификaциjи у склaду сa MиВ Плaнoм кojи прикaзуje oствaрeнe ущтeдe eнeргиje и 
финaнсиjскe ущтeдe зa свaки трoмeсeшни пeриoд у складу са Прилпгпм 4 Мпдела Угпвпра.  
 
Ппсебан услпв/захтев Нарушипца:  
 
− Све активнпсти предвиђене Мпделпм Угпвпра (у складу са Правилникпм п утврђиваоу 
мпдела угпвпра п енергетским услугама за примену мера ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти 
када су кприсници из јавнпг сектпра ("Сл.гласник РС" бр. 41/2015);  
 
3.2. Пперативнп, превентивнп и интервентнп пдржaвaоe примeоeних МУЕ, oднoснo 
oдржaвaоe дeлa систeмa JO кojи je прeдмeт Угoвoрa у склaду сa прoписaним квaлитeтoм 
oдржaвaоa и свим неппхпдним ппступцима и радоама кпје су предвиђене Мпделпм Угпвпра 
шл. 5.6.3., 7.10., 10.2., 10.3., 10.4.  
 
Ппсебан услпв/захтев Нарушипца:  
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− Све активнпсти предвиђене Мпделпм Угпвпра  

− Прилпг 4 Мпдела Угпвпра: Упутствп за утврђиваое ущтеда у енергији  

− Прилпг 6 Мпдела Угпвпра: Смернице за прпверу квалитета пдржаваоа и нивпа псветљенпсти  

 

3.3. Вeрификaциja oпeрaтивнoг, прeвeнтивнoг и интeрвeнтнoг oдржaвaоa зa свaку 
инстaлирaну MУE у складу са шл. 7.10 Мпдела угпвпра и кaкo je тo дeфинисaнo oпeрaтивним 
прoцeдурaмa и прoцeдурaмa oдржaвaоa;  
− Правилник п утврђиваоу мпдела угпвпра п енергетским услугама за примену мера 
ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти када су кприсници из јавнпг сектпра ("Сл.гласник РС" бр. 
41/2015);  
 
Ппсебан услпв/захтев Нарушипца:  
− Ппсебни захтеви нарушипца предвиђени Мпделпм Угпвпра.  

− Прилпг 4 Мпдела Угпвпра: Упутствп за утврђиваое ущтеда у енергији  

− Прилпг 6 Мпдела Угпвпра: Смернице за прпверу квалитета пдржаваоа и нивпа псветљенпсти  
 
Ппнуђаш је пбавезан да ппстигне следеће резултате извршаваоа ппверених ппслпва у тпку 
Пeриoда гарантпваоа:  
 
− Унапређен квалитет услуге ЈП на нашин да брпј светиљки у функцији не сме да буде маое пд 
98% укупнпг брпја светиљки у свакпм тренутку у свакпм насељенпм месту, система кпји је 
ппверен Ппнуђашу на пдржаваое;  

− Ущтеда кприщћеоа електришне енергије за рад система ЈП пд најмаое 80%;  

− Ппстизаое гарантпване ущтеде тпкпм кприщћеоа рекпнструисанпг система ЈП, сагласнп 
ппнуди и угпвпру.  
 

 

IV ТЕХНИШКИ ППИС СИСТЕМА ЈАВНПГ ПСВЕТЉЕОА НА КПЈИ СЕ ПДНПСИ ЈАВНА 
НАБАВКА(ТЕХНИШКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ) 

 

У пвпм делу кпнкурсне дпкументације су наведни технишки ппис ппстпјећег стаоа система ЈП у 

ппщтиниКладпвп, прпјектни задатак и друга технишка дпкумента и планпви, кпји су неппхпдни 

Ппнуђашу за састављаое ппнуде у складу са захтевима и спецификацијпм резултата из 

претхпднпг ппглавља III. 

Назив улице-
места 

Категп
рија 

улице 

Врста 
бандер

е 

Тип 
светиљке 

Hg 
125
W 

Hg 
250
W 

Hg 
40
0
W 

Na 
70
W 

Na 
100
W 

Na 
150
W 

Na 
400
W 

Щте
дна 
32W 

Щте
дна 
55W 

LED 
50
W 

КЛАДПВП - 
ГРАД 

                    
      

КЉУШКА 
М6 БС ВСЖ 5 6           1     

М5 БС Д - 3     5               
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ВЕЉКА 
ВЛАХПВИЋА 

М5 БС З - 3 4 7 5 1       
      

ВПЈВПДЕ СТЕПЕ М5 БС Д - 3 3 3 3               

СРЕМСКА 
М5 БС Д - 3 2   2   5           

М6 БС ППАЛП 1 1     9           

МИЛПРАДА 
БРУЈИЋА 

М4 КАН ПНИКС           41   
      

ПБАЛА РИТА М6 БС ВСЖ 9   1 2 1           

РИТСКА 
М6 БС Д - 3 3 8 2               

М6 БС ВСЖ 11 1 1         2     

МИРПШКА 
М6 БС ВСЖ 9 7           3     

М6 БС ВСЖ 1 3 2 1 5     2     

СУТЈЕСКА М6 БС ВСЖ 24 5 8 2 1     2     

СМЕДЕРЕВСКА 
М6 БС ВСЖ 16   3               

М6 БС ВСЖ 4 1 4     2         

КАРПАТСКА М6 БС ВСЖ 31 6 2 1       6     

СПЛУНСКА М6 БС Д - 3 6 8 8   1           

ПЕТРА 
ДПБРИОЕА 

М6 БС Д - 3   2           
      

9. БРИГАДЕ М6 БС Д - 3   2                 

КПСПВСКА 
М6 БС Д - 3     3               

М6 БС Д - 3   1 3               

ИВЕ АНДРИЋА М6 БС ВСЖ 2 1 4               

ТРИГЛАВСКА М6 БС ВСЖ 4   1               

7. ЈУЛИ М6 БС Д - 3   3   1 1           

ОЕГПЩЕВА М5 БС Д - 3   3 3               

ЖИКИЦЕ 
ЈПВАНПВИЋА 
ЩПАНЦА 

М6 БС Д - 3     2         
      

СТЕВАНА 
МПКРАОЦА 

М6 БС ВСЖ 2 2 1         
      

НИКПЛЕ ТЕСЛЕ М6 БС Д - 3     3               

ДПСИТЕЈА 
ПБРАДПВИЋА 

М6 БС Д - 3     2         
      

НУЩИЋЕВА М6 БС Д - 3     1               

БАНАТСКА М6 БС Д - 3 2 4     1           

СВЕТПГ САВЕ М5 КАН ППАЛП         12 8         

ЈНА М5 КАН ПНИКС 4     1   5         

ГРАНИШАРСКА М6 КАН К-ЛУКС   1   4             

КПШЕ 
АНЂЕЛКПВИЋА 

М5 БС Д - 3 1 1 3         
      

БПЩКА БУХЕ М6 БС Д - 3   1 1               

СИПСКИ КАНАЛ М6 КАН КУГЛЕ 6       7           

1. МАЈА М5 КАН ПНИКС 1 1 1     11         

27. МАРТА М5 КАН ПНИКС           6         

МИЛЕНКА 
СТПЈКПВИЋА 

М5 БС ВСЖ   2 2         
3     
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ЦЕРСКА М6 БС ВСЖ 4             4     

МАРИЈЕ 
ИЛИЈЕВИЋ 

М6 БС Д - 3 2 3 4         
      

ВИНПГРАДАРСК
А 

М5 БС ВСЖ 3 1 1   1     
      

ТИМПШКА М6 БС ВСЖ 4 3 2   2           

САВЕ 
КПВАШЕВИЋА 

М6 БС ВСЖ 5 2 1         
2     

ВУКА 
КАРАЧИЋА 

М6 БС Д - 3     2         
      

РИБАРСКА 
М4 КАН ПНИКС           35         

М6 БС ВСЖ 4                   

29. НПВЕМБАР М4 КАН ПНИКС           25         

СТЕФАНИЈЕ 
МИХАЈЛПВИЋ 

М4 КАН ПНИКС           6         

М5 БС ВСЖ       2             

ДУНАВСКА М4 КАН ПНИКС           62         

22. СЕПТЕМБРА 

М3 КАН ПНИКС           31         

М3/Р3 КАН БАЛКАН           50         

P3 КАН КУГЛЕ 5 4                 

М4 КАН ПНИКС           17         

М5 БС Д - 3   4                 

22. СЕПТЕМБАР-
ДПМ ЗДРАВЉА 

P3 КАН К-ЛУКС     1 22             

М6 КАН РЕФ           16 2       

22. СЕПТЕМБАР-
ЩКПЛА 

М3 КАН РЕФ           10 11       

P3 КАН К-ЛУКС       30             

ГПРАНСКИ 
ПРПЛАЗ 

М6 БС ВСЖ 7                   

P3 БС КУГЛЕ   2                 

ДУНАВСКА P3 КАН КУГЛЕ 6 5     8           

БУКАТИРПВИЋА М6 БС ППАЛП         12           

ЂЕРДАПСКА М4 КАН К-ЛУКС   1     6           

ИВАНА 
КПСАНШИЋА 

М6 БС ППАЛП         14     
      

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М5 БС ППАЛП         15     
      

ПБИЛИЋЕВА 

М5 БС ППАЛП 1       17           

М5 КАН ПНИКС           16         

P3 КАН ПАРК           2         

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М5 БС ВСЖ 5 5 3         
5     

КНЕЗА 
АЛЕКСАНДРА 

М4 БС ПНИКС           17         

М4 КАН ПНИКС           25         

М5 КАН ППАЛП         25           

СЛ.ПЕНЕЗИЋА 
КРЦУНА-
ДЕДИОЕ 

М4 КАН ПНИКС           35         

М6 БС ВСЖ 9             6     

М6 БС ВСЖ 6 3                 

ДРИНСКА-
КЕЛЕМЕНАЦ 

М6 БС ВСЖ 10 8           
1     
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КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА-
ПРЕМА ГРПБЉУ 

М6 БС ВСЖ 11 5       3   
2     

КПЗАРАШКА М6 БС Д - 3 1 2                 

ПУКПВНИК 
МПМИР 
ТПМИЋА 

М6 БС ВСЖ 3 4 3         
      

ЦЕНТАР 
ЩЕТАЛИЩТЕ 

P3 КАН ПАРК 21             
3     

22. СЕПТЕМБРА-
ВРТИЋ 

М5 БС Д - 3   6                 

М5 КАН ЦИТЕА           12         

КЕЈ 
ЩЕТАЛИЩТЕ 

P3 КАН КУГЛЕ   26                 

М6 КАН РЕФ             9       

P3 КАН К-ЛУКС         26           

P3 КАН К-ЛУКС       5             

ЂЕРДАПСКИ 
ПУТ 

М4 КАН ПНИКС           33   
      

ЦАРИНЕ М5 БС ВСЖ 14 5   4   2   2     

СТАНКА 
ЂИНГЕЛИЩЕВИ
ЋА 

P3 КАН К-ЛУКС       17             

М5 БС Д - 3   4 5         
      

СВЕТПЗАРА 
РАДИЋА 

М6 БС Д - 3 2 4     3     
1     

ПМЛАДИНСКИХ 
БРИГАДА 

М5 БС ППАЛП         8     
      

МЛАДПСТИ 

М5 БС ППАЛП           6         

P3 КАН К-ЛУКС       9             

М6 КАН РЕФ             21       

ЦРЕПАРСКА М5 БС Д - 3   5                 

БРАНКА 
ЋППИЋА 

М6 БС Д - 3   2 3   1     
      

МИЛЕНТИЈЕ 
ППППВИЋА 

М6 БС Д - 3       2 4     
      

МЛАДПСТИ М5 БС ВСЖ 7   5 3       3     

ЛАЗЕ 
ЛАЗАРЕВИЋА 

М6 БС З - 3     3         
      

МИХАЈЛА 
ПУПИНА 

М5 БС ВСЖ 3   2         
      

ДЕСАНКЕ 
МАКСИМПВИЋ 

М6 БС ВСЖ 4 2           
      

БПРЕ 
СТАНКПВИЋ 

М6 БС З - 3   4           
      

МИЛПЩА 
ЦРОАНСКПГ 

М6 БС З - 3   3   5       
      

ЦРЕПАРСКА М6 БС Д - 3   2 4               

ПЕРЕ 
ДИМИТРИЈЕВИ
ЋА 

М6 БС Д - 3 14 9 3 3   2   
      

ЈЕЗЕРП-ПАРК P3 КАН СПИРАЛН       55             
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Е 

P3 КАН КУГЛЕ 8                   

М6 КАН РЕФ             8       

СТАРИ ГРАД 
М4 КАН ПНИКС   7 2     5         

М6 КАН РЕФ             32       

КЛАДУЩНИЦА                           

НАРПДНПГ 
ФРПНТА 

М4 БС ВСЖ 7 3           
1 1   

СППРЕДНЕ М6 БС ВСЖ 3 1           3 2   

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 4     2       
      

ПРПЛЕТЕРСКА М6 БС Д - 3 2 3     2           

ЂЕДАПСКА М6 БС Д - 3 0 2   2         2   

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 3 1                 

7.ЈУЛИ М6 БС ВСЖ 5 1   2         3   

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М5 БС ВСЖ 10 20 3     5   5 2   

М6 БС РЕФ             8       

ППЉСКА М6 БС ВСЖ 7 7                 

РАТПМИРА 
ТУРАНПВИЋА 

М6 БС Д - 3 6 6           
      

БПРИСА 
КИДРИША 

М6 БС Д - 3 1 2           
      

ДИМИТРИЈА 
ФАСУЛПВИЋА 

М6 БС Д - 3 2 5           
      

ЉУБЕ 
СТАНПЈЕВИЋА 

М6 БС Д - 3 4 5     1     
  3   

КЉУШКА М6 БС Д - 3 2 1                 

ЂПРЂА 
ПАУНПВИЋА 

М6 БС Д - 3 1 2           
  1   

ДАВИДПВАЦ                           

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М5 БС Д - 3 5 7           
      

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС Д - 3 1 7 2   2     
  2   

НИКПЛЕ ТЕСЛЕ М6 БС ППАЛП 3 5     4           

ЂЕРДАПСКА 

М5 БС Д - 3 4 16   3 2       1   

P3 КАН КУГЛЕ 2               1   

М6 БС РЕФ             6       

КАРАТАЩКА М6 БС Д - 3 2 4                 

НПВП НАСЕЉЕ М6 БС ФЕП 4 6                 

НПВИ СИП                           

ЂЕРДАПСКА М6 БС Д - 3   3                 

ДУНАВСКА М6 БС Д - 3 2 12 1           3   

ВЕРЕ 
РАДПСАВЉЕВИ
Ћ 

М6 БС Д - 3 2 5           
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ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС Д - 3 3 6           
      

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М5 БС Д - 3 3 5 3           2   

М6 БС РЕФ             2       

ЂЕРДАПСКА М6 БС ВСЖ 4 7           3 1   

СТЕФАНИЈЕ 
МИХАЈЛПВИЋ 

М6 БС Д - 3   2           
      

22. СЕПТЕМБАР 
М5 БС Д - 3 4 6 1               

М6 БС РЕФ             8       

8. МАРТА М6 БС Д - 3   3                 

ЉУБЕ НЕЩИЋА М6 БС ВСЖ 4 2             1   

4. ЈУЛ М6 БС Д - 3 1 4             1   

ИВАНА 
МИЛУТИНПВИЋ
А 

М6 БС Д - 3 3 4           
      

ЉУБЕ НЕЩИЋА М6 БС Д - 3 4 11     1           

1. МАЈА М6 БС Д - 3 1 5             3   

КАРАТАЩ   
М5 БС ЕМПА 7 5             5   

М6 БС РЕФ             8       

ТЕКИЈЕ                           

22. СЕПТЕМБРА М6 БС Д - 3 2 5   1 2       1   

1. МАЈА М6 БС ВСЖ 4 2 1               

ЂЕРДАПСКА М6 БС Д - 3 1 5             1   

КПШЕ 
АНЂЕЛКПВИЋА 

М6 БС Д - 3 8 10 2   2     
      

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС Д - 3 5 11           
  2   

СТЕВАНА 
ВПЈИМИРПВИЋ
А 

М6 БС Д - 3   2           
      

МИЛПЩА 
ПБИЛИЋА 

М6 БС ЕМПА 8 5 1         
      

АВРАМА 
ПЕТРПНИЈЕВИЋ
А 

М6 БС ЕМПА 4 11           
  5   

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М6 БС ВСЖ 2 2           
      

СТЕПЕНИЩТЕ P3 КАН ИСЛА       12             

ПЛАЖА P3 КАН ЛАВПР   6                 

СВЕТПЗАРА 
РАДИЋА 

М6 БС ВСЖ 2             
      

ПАРК P3 КАН ПАРК 3 3             7   

КЕЈ 
ЩЕТАЛИЩТЕ 

М5 КАН ЕМПА   5                 

P3 КАН Н.Н.       10             

КПСТПЛ                           

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М4 БС ЕМПА 2 25       7         

М6 БС РЕФ             1       
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М6 БС ВСЖ 1 1                 

ЕДВАРДА 
КАРДЕЉА 

М6 БС Д - 3   5 1         
      

25. МАЈА 
М6 БС ППАЛП   2     4           

М6 БС ВСЖ 4 1 1           2   

29. НПВЕМБАР М6 БС ВСЖ 1 4                 

1. МАЈА М6 БС ВСЖ 2 1                 

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС З - 3 1 6 2         
  3   

7. ЈУЛА М6 БС Д - 3 2                   

ГРПБЉАНСКА М6 БС ВСЖ 2 1             1   

ВУКА 
КАРАЧИЋА 

М6 БС З - 3 1 3           
  1   

ДИМИТРИЈА 
ТУЦПВИЋА 

М5 БС ЕМПА 2 22       1     1   

М6 БС РЕФ             12       

4. ЈУЛА 
М6 БС ВСЖ 2 1                 

М5 БС ЕМПА   4                 

НИКПЛЕ 
ШЕКИЋА 

М6 БС ЕМПА   3 1   2     
      

САВЕ 
КПВАШЕВИЋА 

М5 БС ЕМПА   3                 

М6 БС ВСЖ 9               3   

РАТКА 
СИПЉАНПВИЋА 

М5 БС ЕМПА   12 3         
      

ТРАЈАНПВ 
МПСТ 

М6 БС ППАЛП 3       17     
7     

МАЛА ВРБИЦА                           

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 5             
      

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М6 БС Д - 3 5 6     2     
      

МАРКСА И 
ЕНГЕЛСА 

М6 БС ВСЖ 2 5           
  5   

22. ДЕЦЕМБРА М6 БС ВСЖ 3 2                 

ЂПРЂА 
ПАУНПВИЋА 

М6 БС ВСЖ 4 1       1   
      

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 5   1     1         

ВЕЉКА 
ВЛАХПВИЋА 

М6 БС ВСЖ 3         1   
      

ЂЕРДАПСКА М5 БС Д - 3 5 11                 

РИТСКА М5 БС ЕМПА   6                 

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М6 БС ВСЖ 5             
      

ЕДВАРДА 
КАРДЕЉА 

М5 БС ВСЖ 3 5           
  3   

29. НПВЕМБАР М6 БС ВСЖ 2 3                 

9. МАЈА М6 БС Д - 3   5                 

9. БРИГАДЕ М6 БС ВСЖ 2 1     3           
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ГРПБЉАНСКА М6 БС ВСЖ 3                   

МИЛПРАДА 
БПЩКИЋА 

М6 БС ВСЖ 3 1           
  3   

4. ЈУЛИ М6 БС ВСЖ 2                   

МАРКСА И 
ЕНГЕЛСА 

М6 БС Д - 3 2 4           
      

СВЕТПЗАРА 
ПАУНПВИЋА 

М6 БС ВСЖ 2             
      

БПЖИДАРА 
КПРЦКПЦИЋА 

М6 БС ВСЖ 1 2           
      

САВЕ ЈАКПВИЋА М4 БС ВСЖ 2 6 1 7             

СППРЕДНЕ М6 БС Д - 3   2 1               

ВЕЛИКА 
ВРБИЦА 

                    
      

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М4 БС ВСЖ 15     2       
8 2   

ЖИКИЦЕ 
ЈПВАНПВИЋА 
ЩПАНЦА 

М6 БС ВСЖ 14             
2     

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 6                   

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 6             
9 2   

НИКПЛЕ ТЕСЛЕ М6 БС ВСЖ 11                   

ЈНА М6 БС ВСЖ 10                   

ЕДВАРДА 
КАРДЕЉА 

М6 БС ВСЖ 5                   

М6 БС ВСЖ 5             4 2   

ЂУРЕ 
ЂАКПВИЋА 

М6 БС ВСЖ 10             
5     

КПСПВСКА М6 БС ВСЖ 2               1   

ИВАНА 
МИЛУТИНПВИЋ
А 

М6 БС ВСЖ 7             
      

7. ЈУЛА М6 БС ВСЖ 2               1   

22. ДЕЦЕМБРА М6 БС ВСЖ 3                   

ТИМПШКА М6 БС ВСЖ 3             1     

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 1             1     

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М6 БС ВСЖ 4             
2     

ЕДВАРДА 
КАРДЕЉА 

М6 БС ВСЖ 2             
2     

РТКПВП                           

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М5 БС ВСЖ 8 7 1 2       
  1   

ЕДВАРДА 
КАРДЕЉА 

М6 БС ВСЖ 2 1 1         
      

БРАДСТВА И 
ЈЕДИНСТВА 

М6 БС Д - 3 1 2           
      

СВЕТПЗАРА М6 БС Д - 3 4 3 4         4     
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МАРКПВИЋА 

4. ЈУЛА М6 БС ВСЖ 5 5   1             

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М6 БС ВСЖ 5 2           
      

1. МАЈА М6 БС ВСЖ 4 2 1               

НАРПДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ 

М6 БС ВСЖ 5 3           
      

22. СЕПТЕМБРА М5 БС ВСЖ 13 6       6         

1. МАЈА М6 БС ВСЖ 9 5 3               

ЈНА М6 БС ВСЖ 19 11                 

ДУНАВСКА М6 БС Д - 3 5 5       3         

КПРБПВП                           

ЦАРА ЛАЗАРА 
М5 БС ВСЖ 13 3                 

М5 БС ВСЖ 13       2           

БРПДАРСКА М6 БС ВСЖ 4                   

ЉУБЕ НЕЩИЋА М6 БС ВСЖ 14 1                 

ЖИКИЦЕ 
ЈПВАНПВИЋА 
ЩПАНЦА 

М6 БС ВСЖ 2             
      

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 9                   

ДПСИТЕЈА 
ПБРАДПВИЋА 

М6 БС Д - 3 2 1           
      

ЈНА М6 БС ВСЖ 8 3             2   

ДИМИТРИЈА 
ТУЦПВИЋА 

М6 БС ВСЖ 9             
  2   

ЂЕРДАПСКА 
М6 БС ВСЖ 10                   

М6 БС РЕФ             6       

НАРПДНПГ 
ФРПНТА 

М6 БС ВСЖ 5             
      

8. МАРТА М6 БС ВСЖ 2                   

ЖИКИЦЕ 
ЈПВАНПВИЋА 
ЩПАНЦА 

М5 БС ВСЖ 15 2           
      

СТЕВАНА 
МПКРАОЦА 

М6 БС ВСЖ 14             
  1   

НИКПЛЕ ТЕСЛЕ М6 БС ВСЖ 6                   

СТЕФАНИЈЕ 
МИХАЈЛПВИЋ 

М6 БС ВСЖ 7             
      

СВЕТПЗАРА 
МАРКПВИЋА 

М6 БС ВСЖ 9 2           
  1   

ТИМПШКА М6 БС ВСЖ 19               2   

7. ЈУЛА М6 БС ВСЖ 18                   

СВЕТПСАВСКА 
М6 БС ВСЖ 9                   

М6 БС РЕФ             2       

ВУКА 
КАРАЧИЋА 

М6 БС ВСЖ 19 3           
      

КЕЈ 
ЩЕТАЛИЩТЕ 

P3 КАН ПАРК       15       
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ВАЈУГА                           

КАРАЂПРЂЕВА М4 БС Д - 3 2 17                 

4. ЈУЛА М6 БС ВСЖ 3 6                 

СТЕВАНА 
МПКРАОЦА 

М6 БС Д - 3 3 8                 

М6 БС РЕФ             1       

7. ЈУЛА М6 БС ВСЖ 6 3                 

22. СЕПТЕМБРА М6 БС Д - 3 8 5                 

ДУНАВСКА М5 БС Д - 3   31                 

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М5 БС Д - 3   3           
      

НИКПЛЕ ТЕСЛЕ М5 БС Д - 3   7                 

ТИМПШКА М5 БС Д - 3   6                 

ЂЕРДАПСКА М5 БС Д - 3   10                 

МИРПШКА М5 БС З - 3   6                 

САВЕ 
КПВАШЕВИЋА 

М5 БС З - 3   10           
      

СЛПБПДАНА 
ПЕНЕЗИЋА 
КРЦУНА 

М5 БС З - 3   14           
      

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М5 БС З - 3   8           
      

КЉУШКА М6 БС З - 3   5                 

МИЛУТИНПВАЦ                           

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М5 БС ВСЖ 18             
      

СППРЕДНЕ М6 БС ВСЖ 37 2                 

ВЕЛЕСНИЦА                           

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М4 БС ВСЖ 10 5           
      

7. ЈУЛА М6 БС Д - 3 2 3                 

ЂЕРДАПСКА М6 БС ВСЖ 12       1           

ПЛАЖА 
М6 БС ВСЖ 16                   

М6 БС РЕФ             4       

1. МАЈА М6 БС ВСЖ 5 4                 

ДУНАВСКА М6 БС Д - 3 1 4                 

ЂЕРДАПСКА М6 БС Д - 3 20 16                 

НИКПЛЕ ТЕСЛЕ М6 БС ВСЖ 5 2                 

29. НПВЕМБАР М6 БС ВСЖ 9 2                 

ЉУБИШЕВАЦ                           

ПРИЛАЗ М5 БС ПНИКС 7 3   14             

ВАЩАРИЩТЕ М5 ДС ВСЖ 10 10           1     

СТЕФАНИЈЕ 
МИХАЈЛПВИЋ 

М6 БС ВСЖ 40 5           
      

ТИМПШКА М6 БС ВСЖ 16 3                 

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М6 БС ВСЖ 10       2     
2     
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СВЕТПГ САВЕ М6 БС ВСЖ 24 3           1     

ВАРДАРСКА М6 БС ВСЖ 6             1     

КЛАДПВСКА М6 БС ВСЖ 8                   

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 15 2           
      

НИКПЛЕ 
СТАГАРЕВИЋА 

М6 БС ВСЖ 37 4           2     

М6 БС РЕФ                   6 

ДУНАВСКА 
М6 БС ВСЖ 12                   

М6 БС РЕФ             6       

ВЕЛИКА 
КАМЕНИЦА 

                    
      

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М5 БС ВСЖ 7 7           
      

СППРЕДНЕ М6 БС ВСЖ 33 6           3     

МПЩЕ ПИЈАДЕ М6 БС ВСЖ 18 4                 

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 11 6           
1     

29. НПВЕМБАР М4 БС Д - 3 4 6                 

ЉУБЕ НЕЩИЋА М6 ДС ВСЖ 13 10                 

ВИНПГРАДАРСК
А 

М6 ДС ВСЖ 6             
5     

МИРПШКА М6 ДС ВСЖ 9             4     

ФИЛИПА 
КЉАЈИЋА 

М6 БС ВСЖ 13             
      

ОЕГПЩЕВА М6 БС ВСЖ 9                   

РЕШИЦА                           

ГЛАВНА М5 БС ВСЖ 16                   

ПЕТРПВП СЕЛП                           

ГЛАВНА М5 БС ВСЖ 12                   

ГРБПВИЦА                           

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М4 БС ВСЖ 20 9 8   4     1     

P3 ЗИДНЕ ПАРК         2           

М6 БС РЕФ             4       

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 15 1 1   1           

М6 БС ВСЖ 16 3 2               

29. НПВЕМБАР М6 БС ВСЖ 14 2 3               

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М5 БС ВСЖ 7 2 2         
      

4. ЈУЛА М6 БС ВСЖ 37 3 3   2     3     

7. ЈУЛА 

М6 БС ВСЖ 23 8 3               

М5 БС ППАЛП           5         

М6 БС РЕФ             4       

ЕДВАРДА 
КАРДЕЉА 

М6 БС ВСЖ 9 3 5   3     
      

МПЩЕ ПИЈАДЕ М6 БС ВСЖ 26 4 4   2           

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 34 7 3   2           
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РЕКА                           

ГЛАВНА М5 БС ВСЖ 10             2     

СППРЕДНЕ М6 БС ВСЖ 16                   

БРЗА ПАЛАНКА                           

РЕШКИ ПУТ 
М5 БС ВСЖ 14 5                 

М6 БС ВСЖ 3                   

Ј.Ј.ЗМАЈ М5 БС ВСЖ 6 3 1               

КИЛПМСКИ ПУТ 
М6 БС ВСЖ 10                   

М5 БС ВСЖ 4 3                 

ИВЕ АНДРИЋА М6 БС ВСЖ 5 4 2               

БРАНКА 
ЋППИЋА 

М6 БС ВСЖ 4             
      

ЈПВАНА 
ДУШИЋА 

М6 БС ВСЖ 7 1           
      

МАГИСТРАЛНИ 
ПУТ 

М3 КАН ППАЛП           20   
      

ЩКПЛА М6 КАН КУГЛЕ 32                   

ПАРК М6 КАН КУГЛЕ 53                   

КЕЈ 
ЩЕТАЛИЩТЕ 

М6 КАН АРАМИС 14             
      

ПРВПМАЈСКА М5 БС З - 3   14                 

9. БРИГАДЕ М5 БС З - 3   8                 

29. НПВЕМБАР 
М5 БС ВСЖ 7 27           3     

М6 БС ВСЖ 1 2                 

7. ЈУЛА М5 БС Д - 3   4                 

ВУКА 
КАРАЧИЋА 

М5 БС Д - 3   6           
      

22. СЕПТЕМБРА М5 БС Д - 3 3 18                 

28. МАРТ М5 БС Д - 3   8                 

МИРПШКА М5 БС Д - 3   7                 

ЂЕРДАПСКА М5 БС Д - 3   5                 

4. ЈУЛ М5 БС З - 3   4                 

СТЕФАНИЈЕ 
МИХАЈЛПВИЋ 

М5 БС З - 3   8           
      

СТАРА БРЗА 
ПАЛАНКА 

                    
      

МАГИСТРАЛНИ 
ПУТ 

М4 БС З - 3   26 1         
      

МИЛАНПВАШКА 
М6 БС ВСЖ 13                   

М5 БС ВСЖ 20               2   

АЛУНСКА М6 БС ВСЖ 7                   

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М6 БС ВСЖ 5             
      

СВЕТПЗАРА 
МАРКПВИЋА 

М6 БС ВСЖ 11             
  3   

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 7             
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ИВАНА 
КПСАНШИЋА 

М6 БС ВСЖ 7             
  1   

БПРСКА М6 БС ВСЖ 9                   

ПБИЛИЋЕВА М6 БС ВСЖ 14               2   

ВАСЕ ПЕЛАГИЋА М6 БС ВСЖ 11 2                 

КИЛПМА                            

ГЛАВНА М6 БС ВСЖ 15                   

КУПУЗИЩТЕ                           

ДУНАВСКА М5 БС ВСЖ   16 1               

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 9 1           
      

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 18             4     

ВУКА 
КАРАЧИЋА 

М6 БС ВСЖ 14             
1     

ПБИЛИЋЕВА М6 БС ВСЖ 9                   

БПЩКА БУХЕ М6 БС ВСЖ 7                   

МАНАСТИРИЦА                           

СППРЕДНЕ М6 БС ВСЖ 8             3     

1. МАЈА М4 БС ВСЖ 10       1     2     

ПЕТРА ЛИКИЋА М6 БС ВСЖ 12                   

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М6 БС ВСЖ 9         1   
      

22. СЕПТЕМБАР М6 БС ВСЖ 6         1         

ППДВРЩКА                           

ХАЈДУК 
ВЕЉКПВА 

М5 БС ВСЖ 25 5 1   2     
5     

ЈНА М6 БС ВСЖ 8                   

ДУНАВСКА М6 БС ВСЖ 7                   

ЂЕРДАПСКА М6 БС ВСЖ 8                   

22. СЕПТЕМБРА М6 БС ВСЖ 7 3           3     

КЉУШКА М6 БС ВСЖ 9                   

КЛАДПВСКА М6 БС ВСЖ 6 1                 

БЕПГРАДСКА М6 БС ВСЖ 5 1                 

ТИМПШКА М6 БС ВСЖ 10 3           1     

БРАНИСЛАВА 
НУЩИЋА 

М6 БС ВСЖ 5             
      

1. МАЈА M6 БС ВСЖ 8                   

МАРЩАЛА 
ТИТА 

М6 БС ВСЖ 15 1           
1     

ЉУБЕ 
ЈПВАНПВИЋ 

М6 БС ВСЖ   3           
      

7. ЈУЛА М6 БС ВСЖ 15 2           1     

ЩКПЛА М4 КАН З - 3   4                 

ВУКА 
КАРАЧИЋА 

М6 БС ВСЖ 9 1           
      

29 .НПВЕМБАР М6 БС ВСЖ 6 1                 
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МИРПШКА М6 БС Д - 3 3 2                 

ИВЕ ЛПЛЕ 
РИБАРА 

М6 БС ВСЖ 9             
      

КАРАЂПРЂЕВА М6 БС ВСЖ 8             2     

ЖИКИЦЕ 
ЈПВАНПВИЋА 
ЩПАНЦА 

М6 БС ВСЖ 7 2           
      

 
СВЕ УКУПНП 

222
3 

117
2 

19
5 

243 253 535 155 157 97 6 

 

5036 

 

Ппстпјеће стаое 

Врста 
свјетиљки 

Укупан 
брпј 

Укупна инсталисана 
снага *kW+ 

Hg 125W 2197 303,19 

Hg 250W 1172 324,64 

Hg 400W 195 84,05 

Na 70W 243 21,14 

Na 100W 253 29,60 

Na 150W 535 93,09 

LED 50W 6 0,30 

2xHg 125W 26 7,18 

Na 400W 155 69,29 

Щтедна 32W 157 5,02 

Щтедна 55W 97 5,34 

Укупнп 5 036 942,83 

 

Прпјектпм је предвиђенп замена 4.849 кпмада светиљки, а 155 кпмада Na 400W, 26 кпмада 
Na 150Wрефлектпра и 6 кпмада LED рефлектпра нису предмет рекпнструкције. 

Циљ Прпјекта 

Израда и имплементација Прпјекта енергетских услуга у циљу примене мера ппбпљщаоа 
енергетске ефикаснпсти, рекпнструкције, раципнализације и пдржаваоа дела јавнпг 
псветљеоа у насељеним местима ппщтине Кладпвп. 

 

Границе кпје пбухвата Прпјеката 

Прпјектпм предвидети замену 4.849 старе, неефикасне светиљке, нпвим LED светиљкама и 
Метал Халпгеним сијалицама са ефикаснијим карактеристикама и извприма светлпсти. 
Прпјектпм пбухватити насељена места: Кладпвп, Кладущница, Давидпвац, Нпви Сип, Текије, 
Кпстпл, Мала Врбица, Велика Врбица, Рткпвп, Кпрбпвп, Вајуга, Милутинпвац, Велесница, 
Љубишевац, Велика Каменица, Решица, Петрпвп Селп, Грбпвица, Река, Брза Паланка, Стара Брза 
Паланка, Килпма, Купузищте, Манастирица и Ппдврщка. 
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Кплпвпз: CIE R3, Q0=0,07 

Нагиб светиљке: 0°-15° 

Фактпр пдржаваоа: 0,8 

Лире: Дужина лире максималнп 1,5м-а 

 

Упрaвљaоe систeмoм JO  
 
Укљушивaоe и искљушивaоe систeмa JO врщи се фптпћелијским уређајима. Гoдищои брoj 
шaсoвa рaдa дeлa систeмa JO прeдвиђeнoг зa рeкoнструкциjу изнoси 4.100. 

Прпјектпм треба изврщити замену управљашких система, 129 кпмада, шији је задатак 
пбезбеђеое функципнисаоа система и тп на тај нашин да свакпг дана у гпдини буде 
детерминисанп време када се укљушује и искљушује систем јавнпг псветљеоа, на тај нашин да 
систем ради 4.000 сати гпдищое ( щтп представља прпсек за регипн). Уз ппнуђени управљашки 
систем пптребнп је дпставити ташан технишки ппис ппнуђенпг система. 

 

Минимални технички услпви предвиђене ппреме 

Нпве светиљке треба да буду израђене у LED технплпгији са ефикасним пптишким блпкпм, 
виспким степенпм механишке защтите, ефикасним извприма светлпсти, какп ппреме такп и 
материјала. Светиљке треба ппнудити са технишким захтевима стандарда SRPS EN 60598-1 и 
мпрају да пмпгуће ппстизаое ущтеда у пптрпщои електришне енергије. 

 

Предвиђене светиљке LED технплпгије мпрају да задпвпље следеће минималне захтеве у 
зависнпсти пд светлптехничке категпризације пута (лпкације): 

 

Ппис светиљке:КАТЕГПРИЈА ПУТА М3, М4 и М5 

Прпфил

Категприја 

пута/ 

трптпара

Удаљенпст 

стубпва пд 

ивице 

кплпвпза 

[m]

Међуспбна 

удаљенпст 

стубпва 

[m]

Щирина 

кплпвпза 

[m]

Брпј 

кплпвпзних 

трака

Щирина 

трптпара 

[m]

Пплпжај 

трптпара

Висина 

трптпара 

[m]

Расппред 

светиљки

Висина 

мпнтаже 

светиљки 

[m]

Брпј 

светиљки

Профил 1 М6 2 37 4 1 / / /
Са једне стране 

коловоза
6 662

Профил 2 М6 2 37 5 2 / / /
Са једне стране 

коловоза
6,5 2154

Профил 3 М5 1 36 5 2 / / /
Са једне стране 

коловоза
7 1080

Профил 4 М4/P3 1 34 6 2 2,5

Са једне стране 

коловоза, уз 

коловоз, где се 

налазе светиљке

/
Са једне стране 

коловоза
8 536

Профил 5 М3/Р3 0,5 31 7 2 3

Са обе стране 

коловоза, уз 

коловоз

0,1
Са једне стране 

коловоза
10 51

Парк 1 185

Парк 2 87

Парк 1 26

МХ 1 43

МХ 2 25

4849

Услов: Излазни флукс треба да буде већи или једнак са  10000 lm

Паркпвскп псветљеое

Услов: Излазни флукс треба да буде већи или једнак са  4800 lm

Услов: Излазни флукс треба да буде већи или једнак са  3000 lm

Метал Халпген сијалице

Услов: Излазни флукс треба да буде већи или једнак са  7000 lm

Украснп-Паркпвскп псветљеое

Услов: Излазни флукс треба да буде већи или једнак са  4600 lm
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• Светиљка треба да буде ппгпдна за универзалну мпнтажу за хпризпнталну и 
вертикалну уградоу на ппстпјећу лиру-држаш  прешника 48-60 мм  или директнп на 
врх стуба прешника 48-60мм.Светиљка мпра имати мпгућнпст прпмене угла у 
минимум 3 кпрака, са видљивм пзнакам ппдещенпсти угла пд 5 степени. 

• Кућищте светиљке треба да буде израђенп пд алуминијумске легуре ливене ппд 
притискпм. Кућищте треба да се састпји из два дела: деп са пптишким блпкпм и 
механишки издвпјени деп са предсппјним уређајем “драјверпм”. 

• Пптребнп је да светиљка има фабришки утиснути или изливени жиг или лпгп  
прпизвпђаша кап  щтп представља један пд  дпказа да се ради п пригиналнпм 
прпизвпду. 

• Ппклппац кућищта и деп са предсппјним уређајем треба да буду израђени пд 
алуминијумске легуре ливене ппд притискпм. 

• LED температуре бпје у ппсегу 4000 К ± 300 К. 
• Индекс репрпдукције бпје CRI≥ 70. 
• Пптребнп је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температурпм у 

ппсегу пд -20 °C дп +35 °C или већем.  
• Ефикаснпст целпкупне светиљке укљушујући драјвер и све губитке мпра бити 

једнака или већа  пд 100 lm/W (Тј=25°C). 
• Прптектпр светиљке треба да је израђен пд каљенпг стакла, а пптишки систем пд 

PMMA или ппликарбпната птппрна на виспке температуре и ултраљубишастих 
зракпва.  

• Прптектпр треба да пбезбеђује степен защтите пптишкпг блпка једнак или већи пд 
IP66,  

• Птппрнпст на удар целе светиљке IK08, у сагласнпсти са EN 60068-2 или EN 
62262или пдгпварајући. 

• Степен механишке защтите кпмплетне светиљке не сме да буде маои пд IP66, у 
сагласнпсти са EN 60598 или пдгпварајући. 

• Светиљка треба да буде I класе електришне изплације. 
• Светиљка треба да је предвиђена за напајаое наизменишним наппнпм пд 220 – 

240V, 50/60 Hz. 
• Радна струја у нпминалнпм режиму рада треба да буде максималнп 700мА. 
• Трајнпст LED извпра треба да буде не маоа пд 100.000 радних шаспва, живптни век 

према L80B10. 
• Светиљка треба да је ппремљена интегрисанпм пренаппнскпм защтитпм у сампм 

драјверу пд мин. 4 kV , кап и да буде ппремљена дпдатним уређајем за пдвпђеое 
пренаппна пре драјвера са карактеристикама пд минималнп 10kV.  

• Прпизвпђаш светиљки мпра да гарантује изјавпм да се у склппу светиљки налази 
пвакп специфициран уређај и да јаснп назнаши тип уређаја и оегпве пснпвне 
карактеристике. 

• Светиљка треба да је ппремљена LED драјверпм кпји има функцију ппдещаваоа 
радне струје (снаге, флукса) и креираоа аутпнпмнпг сценарија димпваоа у вище пд 
2 кпрака. 

• Светиљка треба да је ппремљена LED драјверпм кпји има мпгућнпст пдржаваоа 
кпнстантнпг флукса тпкпм живптнпг века. 

• Живптни век драјвера не маоа пд 100.000 радних шаспва, уз 10% мпгућнпсти птказа. 
• Пптребан је прпрашун псветљенпсти у свим разматраним ташкама, а у складу са 

важећим стандардима и преппрукама.    
 
 
Ппис светиљки за паркпвскп псветљеое 
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• Светиљка треба да буде предвиђена за мпнтажу на врх стуба, пснп симетришнп у 
пднпсу на стуб заврщеткаø60мм или ø72мм. 

• Кућищте светиљке треба да буде израђенп пд алуминијумске легуре ливене ппд 
притискпм.  

• Пптребнп је да светиљка има фабришки утиснути или изливени жиг или лпгп  
прпизвпђаша кап  щтп представља један пд  дпказа да се ради п пригиналнпм 
прпизвпду. 

• LED температуре бпје у ппсегу 4000 К ± 300 К. 
• Индекс репрпдукције бпје CRI≥ 70. 
• Пптребнп је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температурпм у 

ппсегу пд -20 °C дп +35 °C или већем.  
• Ефикаснпстцелпкупне светиљке укљушујући драјвер и све губитке мпра бити једнака 

или већа пд 100 lm/W (Тј=25°C). 
• Прптектпр светиљке треба да је израђен пд прпвиднпг, UV стабилисанпг 

ппликарбпната. 
• Прптектпр треба да пбезбеђује степен защтите пптишкпг блпка једнак или већи пд 

IP66,  
• Птппрнпст на удар целе светиљке IK10 у сагласнпсти са EN 60068-2 или EN 62262или 

пдгпварајући. 
• Степен механишке защтите кпмплетне светиљке не сме да буде маои пд IP66, у 

сагласнпсти са EN 60598 или пдгпварајући. 
• Светиљка треба да буде I класе електришне изплације. 
• Светиљка треба да је предвиђена за напајаое наизменишним наппнпм пд 220 – 

240V, 50/60 Hz. 
• Радна струја у нпминалнпм режиму рада треба да буде максималнп 700мА. 
• Трајнпст LED извпра треба да буде не маоа пд 100.000 радних шаспва, живптни век 

према L80B10. 
• Светиљка треба да је ппремљена интегрисанпм пренаппнскпм защтитпм у сампм 

драјверу пд мин. 4 kV , кап и да буде ппремљена дпдатним уређајем за пдвпђеое 
пренаппна пре драјвера са карактеристикама пд минималнп 10kV .  

• Прпизвпђаш светиљки мпра да гарантује изјавпм да се у склппу светиљки налази 
пвакп специфициран уређај и да јаснп назнаши тип уређаја и оегпве пснпвне 
карактеристике. 

• Светиљка треба да је ппремљена LED драјверпм кпји има функцију ппдещаваоа 
радне струје (снаге, флукса) и креираоа аутпнпмнпг сценарија димпваоа у вище пд 
2 кпрака. 

• Светиљка треба да је ппремљена LED драјверпм кпји има мпгућнпст пдржаваоа 
кпнстантнпг флукса тпкпм живптнпг века. 

• Живптни век драјвера не маоа пд 100.000 радних шаспва, уз 10% мпгућнпсти птказа. 
 
Ппис светиљки за украснп – паркпвскп псветљеое 
 

• Светиљка треба да буде предвиђена за мпнтажу на врх стуба, пснп симетришнп у 
пднпсу на стуб заврщетка пд ø60ммили ø72мм. 

• Кућищте светиљке треба да буде израђенп пд алуминијумске легуре ливене ппд 
притискпм.  

• Пптребнп је да светиљка има фабришки утиснути или изливени жиг или лпгп  
прпизвпђаша кап  щтп представља један пд  дпказа да се ради п пригиналнпм 
прпизвпду. 

• LED температуре бпје у ппсегу 4000 К ± 300 К. 
• Индекс репрпдукције бпје CRI≥ 70. 
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• Пптребнп је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температурпм у 
ппсегу пд -20 °C дп +35 °C или већем.  

• Ефикаснпстцелпкупне светиљке укљушујући драјвер и све губитке мпра бити једнака 
или већа пд 100 lm/W (Тј=25°C). 

• Прптектпр светиљке треба да је израђен пд прпвиднпг, UV стабилисанпг 
ппликарбпната. 

• Прптектпр треба да пбезбеђује степен защтите пптишкпг блпка једнак или већи пд 
IP66. 

• Птппрнпст на удар целе светиљке IK10 у сагласнпсти са EN 60068-2 или EN 62262или 
пдгпварајући. 

• Степен механишке защтите кпмплетне светиљке не сме да буде маои пд IP66, у 
сагласнпсти са EN 60598 или пдгпварајући. 

• Светиљка треба да буде I класе електришне изплације. 
• Светиљка треба да је предвиђена за напајаое наизменишним наппнпм пд 220 – 

240V, 50/60 Hz. 
• Радна струја у нпминалнпм режиму рада треба да буде максималнп 700мА. 
• Трајнпст LED извпра треба да буде не маоа пд 100.000 радних шаспва, живптни век 

према L80B10. 
• Светиљка треба да је ппремљена интегрисанпм пренаппнскпм защтитпм у сампм 

драјверу пд мин. 4 kV , кап и да буде ппремљена дпдатним уређајем за пдвпђеое 
пренаппна пре драјвера са карактеристикама пд минималнп 10kV .  

• Прпизвпђаш светиљки мпра да гарантује изјавпм да се у склппу светиљки налази 
пвакп специфициран уређај и да јаснп назнаши тип уређаја и оегпве пснпвне 
карактеристике. 

• Светиљка треба да је ппремљена LED драјверпм кпји има функцију ппдещаваоа 
радне струје (снаге, флукса) и креираоа аутпнпмнпг сценарија димпваоа у вище пд 
2 кпрака. 

• Светиљка треба да је ппремљена LED драјверпм кпји има мпгућнпст пдржаваоа 
кпнстантнпг флукса тпкпм живптнпг века. 

• Живптни век драјвера не маоа пд 100.000 радних шаспва, уз 10% мпгућнпсти птказа. 
 

Прпјектпм је пптребнп предвидети пригущиваое свих светиљки на путевима категприје М3-
М5, кап и паркпвских светиљки. 
 
Све гoре наведене светиљке треба да буду oпремљене прoграмабилним драјверима са 
ушитаним сценаријпм кпји на пснпву узпрка пд ппследое три нпћи пдређује средину нпћи и 
пбара светлпсни флукс према следећим кпрацима:  
 

1. Пд мпмента паљеоа дп тренутка кпји представља 3 сата пре средине нпћи светиљка 
треба да ради са 100% флукса.  

2. Пд 3 сата пре средине нпћи дп средине нпћи светиљка треба да ради са 70% флукса.  
3. Пд средине нпћи у наредна шетири сата светиљка треба да ради са 50% флукса.  
4. Накпн тпга, у наредна два сата светлпсни флукс светиљке треба да се ппвећа на 70%  
5. У ппследоем кпраку, светиљка ради са 100% свпг флукса све дп мпмента искљушеоа 

расвете. 
 

 

Ппис светиљке:КАТЕГПРИЈА ПУТА М6 
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• Светиљка треба да буде ппгпдна за универзалну мпнтажу за хпризпнталну и 
вертикалну уградоу на ппстпјећу лиру-држаш  прешника 48-60 мм  или директнп на 
врх стуба прешника 48-60мм.Светиљка мпра имати мпгућнпст прпмене угла 
минимум 3 кпрака, са видљивм пзнакам ппдещенпсти угла пд 5 степени. 

• Кућищте светиљке треба да буде израђенп пд алуминијумске легуре ливене ппд 
притискпм. Кућищте треба да се састпји из два дела: деп са пптишким блпкпм и 
механишки издвпјени деп са предсппјним уређајем “драјверпм”. 

• Пптребнп је да светиљка има фабришки утиснути или изливени жиг или лпгп  
прпизвпђаша кап  щтп представља један пд  дпказа да се ради п пригиналнпм 
прпизвпду. 

• Ппклппац кућищта и деп са предсппјним уређајем треба да буду израђени пд 
алуминијумске легуре ливене ппд притискпм. 

• LED температуре бпје у ппсегу 4000 К ± 300 К. 
• Индекс репрпдукције бпје CRI≥ 70. 
• Пптребнп је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температурпм у 

ппсегу пд -20 °C дп +35 °C или већем.  
• Ефикаснпстцелпкупне светиљке укљушујући драјвер и све губитке мпра бити једнака 

или већа пд 100 lm/W (Тј=25°C). 
• Прптектпр светиљке треба да је израђен пд каљенпг стакла, а пптишки систем пд 

PMMA или ппликарбпната птппрна на виспке температуре и ултраљубишастих 
зракпва.  

• Прптектпр треба да пбезбеђује степен защтите пптишкпг блпка једнак или већи пд 
IP66. 

• Птппрнпст на удар целе светиљке IK08, у сагласнпсти са EN 60068-2 или EN 
62262или пдгпварајући. 

• Степен механишке защтите кпмплетне светиљке не сме да буде маои пд IP66, у 
сагласнпсти са EN 60598 или пдгпварајући. 

• Светиљка треба да буде I класе електришне изплације. 
• Светиљка треба да је предвиђена за напајаое наизменишним наппнпм пд 220 – 

240V, 50/60 Hz. 
• Радна струја у нпминалнпм режиму рада треба да буде максималнп 700мА. 
• Трајнпст LED извпра треба да буде не маоа пд 100.000 радних шаспва, живптни век 

према L80B10. 
• Светиљка треба да је ппремљена интегрисанпм пренаппнскпм защтитпм у сампм 

драјверу пд мин. 4 kV, кап и да буде ппремљена дпдатним уређајем за пдвпђеое 
пренаппна пре драјвера са карактеристикама пд минималнп 10kV. 

• Прпизвпђаш светиљки мпра да гарантује изјавпм да се у склппу светиљки налази 
пвакп специфициран уређај и да јаснп назнаши тип уређаја и оегпве пснпвне 
карактеристике. 

• Прпизвпђаш светиљки мпра да гарантује изјавпм да се у склппу светиљки налази 
пвакп специфициран уређај и да јаснп назнаши тип уређаја и оегпве пснпвне 
карактеристике. 

• Светиљка треба да је ппремљена LED драјверпм кпји има мпгућнпст пдржаваоа 
кпнстантнпг флукса тпкпм живптнпг века. 

• Живптни век драјвера не маоа пд 100.000 радних шаспва, уз 10% мпгућнпсти птказа. 
• Пптребан је прпрашун псветљенпсти у свим разматраним ташкама, а у складу са 

важећим стандардима и преппрукама.    
 

Ради правилне мпнтаже и ппстизаоа пптребнпг нивпа псветљенпсти на 
категпризацији путева М3-М6 неппхпднп је да ппнуђачи пбезбеде лире или нпсаче за 
светиљке. Дужина лира треба да изнпси максималнп 1,5м. 
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Неппхпднп је да ппнуђаш прилпжи сертификате и дпказе кпји дпказују да су на светиљкама 
изврщени следећи тестпвпви кап щтп следи: 

• Тест птппрнпсти на удар (IK тест) према стандарду EN 62262 или пдгпварајући. 

• Тест механишке защтите (IP тест) према стандарду EN 60598-1 или пдгпварајући. 

• Тест електрпмагнетске кпмпатибилнпсти (ЕМС) према стандарду EN55015 или 
пдгпварајући. 

• Термишки тест и тест термишке издржљивпсти према стандарду EN 60598-1 или 
пдгпварајући. 

• Технишки лист драјвера, са кпјим се дпказују тражени параметри. 

• ENEC сертификат.  

• Сертификате издате пд пдгпварајуће акредитпване лабпратприје према ISO 17025 
стандарду,кпјима се дпказује тражене фптпметријске карактеристике светиљке 

• Декларацију п усаглащенпсти са CE знакпм 

• Прпрашуне за карактеристишни прпфил за све наведене ситуације у датпј табели. 

• Гаранцију прпизвпђаша светиљки на мин 10 гпдина. 

• За сваки ппнуђени тип LED светиљки дпставити изјаву прпизвпђаша п класи енергетске 
ефикаснпсти светиљки. Ппнуђене LED светиљке треба да имају класу енергетске 
ефикаснпсти мин. А+ и да се изјава  прпизвпђаша пднпси на предметну јавну набавку. 

• Дпставити изјаву прпизвпђаша светиљки, да су сви наведени ппдаци ташни кап и каталпг 
светиљкии сијалица 

• За све ппнуђене типпве светиљки дпставити ппјединашнп технишки ппис светиљки. 

• За све ппнуђене типпве светиљки је неппхпднп дпставити узпрке уз ппнуду (данпм 
ппднпщеоа, уз ппнуду) - пп две светиљке за сваки карактеристишни прпфил. Узпрке 
треба дпставити у кутијама и сваки узпрак мпра бити пбележен типпм светиљки, 
категпријпм улице за кпју је намеоена, називпм прпизвпђаша и називпм ппнуђаша. 

• За ппнуђени управљашки систем, пптребнп је дпставити Декларацију п усаглащенпсти са 
СЕ знакпм, узпрак управљашкпг уређаја за укљушиваое и искљушиваое јавнпг 
псветљеоа, са технишкпм спецификацијпм и пписпм система. Узпрак треба дпставити у 
кутијама и сваки узпрак мпра бити пбележен типпм.  

• За све ппнуђене типпве сијалица је неппхпднп дпставити узпрке уз ппнуду (данпм 
ппднпщеоа, уз ппнуду) - пп две сијалице за сваку ппнуђену врсту. Узпрке треба 
дпставити у кутијама и сваки узпрак мпра бити пбележен типпм сијалице, прпфилу за 
кпју је намеоена, називпм прпизвпђаша и називпм ппнуђаша. Уз узпрке пптребнп је 
дпставити и предсппјне уређаје (пригущницу и упаљаш) и оихпв технишки лист 
(каталпг), щшиме се дпказује оихпва снага. Без технишкпг листа ппнуда ће се сматрати 
непптпунпм и неисправнпм. 

• Пптребнп је дпставити фптпметријски прпрашун за пдређене категпризације путева. 

• Пптребнп је дпставити .ldt фајлпве прпизвпђаша светиљки за сваки тип светиљке 
ипсисан на CD/DVD-у, а на истпм назнашити назив и брпј Јавне Набавке, назив ппнуђаша 
и датум. 

 



Избпр приватнпг партнера за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое јавнпг псветљеоа у ппштини Kладпвп 
Јн. Бр. 02/2018 

 

Page 29 of 100 
 

Нарушилац ће у записник п птвараоу ппнуда кпнстатпвати да ли су уз ппнуду дпстављени 
тражени узпрци. Дпстављени узпрци мпрају да буду нпви и неупптребљавани, у пргиналнпм 
пакпваоу. Кпмисија нарушипца ће накнаднп изврщити струшну пцену дпстављених и 
пбележених узпрака и птпме сашинити записник. Укпликп дпстављени узпрак не пдгпвара 
захтеваним технишким карактерстикама, таква ппнуда се неће рангирати већ ће се пдбити кап 
непдгпварајућа. Укпликп ппнуђаш уз ппнуду не дпстави тражени узпрак, нарушилац није у 
пбавези да ппзпве ппнуђаша да накнаднп дпстави тражени узпрак, те ће такву ппнуду пдбити 
кап непдгпварајућу. Приликпм струшне пцене квалитета узпрака, представник ппнуђаша и 
представници нарушипца -струшни шланпви, сашиниће записник кпји ће пптписати сва присутна 
лица. Акп се ппнуђаш не пдазпве на ппзив нарушипца да присуствује пцени квалитета узпрака, 
кпмисија ће у тпм слушају пценити квалитет без присуства ппнуђаша, а записник ппслати 
ппнуђашу.  
 
Нашин пцене узпрака је следећи:  

Нарушилац скреће пажоу ппнуђашима да ппстпји мпгућнпст врщеоа кпнтрпле технишких 
карактеристика и тестираоа узпрака дпстављених светиљки. Нарушилац пзнашене узпрке мпже 
да мпнтира и да их тестира на нашин, да их ппстави на места кпји су истих карактеристишних 
пресека, кап щтп је наведенп у табели са пписпм прпфила за фптпметрију. Мереое 
светлптехнишких карактеристика ће се врщити на пснпву стандарда EN 13201. Мереоу мпгу 
присуствпвати сва заинтереспвана лица Ппнуђаша, кпји су дпбили предхпднп пвлащћеое пд 
Ппнуђаша. Нарушилац п термину и месту мереоа ће у рпку пд 3 дана пре врщеоа мереоа 
пбавестити све Ппнуђаше. 

 

Спецификација материјала и ппреме предвиђене за уградоу 
 
Навести сав пптребан материјал и ппрему кпја се предвиђа прпјектпм. 
 
Нумерички прпрачуни 
 
Фптпметријски прпрашуни, кпји пбухватају стандардне прпрашуне за пву врсту прпјеката.Улазни 
ппдаци са свим пптребним детаљима за нумеришке прпрашуне дати су у табели са 
карактеристишним прпфилима. 
 
Прпрачуни уштеде електричне енергије 
 
Прпрашун израдити пп упутству приказанпм у прилпгу 4 мпдела угпвпра: Упутствп за 
утврђиваое ущтеда у енергији. 
 
 
Предмер и предрачун радпва и материјала 
 
Пптребнп је пбухватити све трпщкпве ппреме, материјала, радпва. Нема вищка радпва, 
непредвиђених и накнадних радпва кпји се ппсебнп пбрашунавају према јавнпм партнеру. 
 

 
Пбилазак терена 
 
Заинтереспвани ппнуђаш мпже да изврщи пбилазак места за мпнтираое LED јавнпг псветљеоа 
и пружаоа услугаи да ппгледа карактеристишне прпфиле сапбраћајница кап и услпве за 
пружаое предметне услуге. 
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У вeзи сa врщeоeм oбилaскa лoкaциja, пптребнп је да се прeдстaвник пoнуђaшa најави 

кoдНaрушиoцa нa aдрeсу eлeктрoнскe пoщтe jpp.rasveta.kladovo@gmail.com , те заказати 

пбилазак терена. Пријава је пбавезнапутем мeјла најкасније 48 сата пре планиранпг термина за 

пбилазак. 

Пптенцијални ппнуђаши мпгу  да пбиђу терен најкасније дп 20.04.2018. гпдине. Пбилазак је 

мпгућ у терминима пд 8-14 шаспва радним данима. 

Дoгoвoрeнoм oбилaску ћe присуствoвaти прeдстaвник Нaрушиoцa и прeдстaвник Пoнуђaшa. 

Пoнуђaши кojи oбиђу лoкaциje у зaкaзaнoм тeрмину дoбићe пoтврду o oбилaску лoкaциje, 

пoтписaну и oвeрeну oд стрaнe прeдстaвникa Нaрушиoцa. Пвај пбразав није пбавезнп 

прилпжити при састављаоу ппнуде. 

Пдржаваое 

Прпрашун трпщкпва пперативнпг и превентивнпг пдржаваоа. 

Прпрашун ущтеде у трпщкпвима пдржаваоа. 

Пписати прпцедуру превентивнпг и пперативнпг пдржаваоа. 

V  УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ШЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП П 
ДПКАЗИВАОУ ИСПУОЕНПСТИ ТИХ УСЛПВА 

 

1. УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ШЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 

1.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има Ппнуђаш кпји испуоава пбавезне 
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл.75. Закпна, и тп: 

 Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл.75. 
ст.1. таш.1.Закпна); 

 Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре (шл.75. ст.1. таш.2.Закпна); 

 Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (шл.75. ст.1. 
таш.4.Закпна);  

 

1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра да испуни дпдатне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:  
 

mailto:jpp.rasveta.kladovo@gmail.com
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 Ппнуђаш мпра да задпвпљи све минималне услпве кпји се пднпсе на финансијски 
капацитет, кап щтп следи: 

 Да има финансијски капацитет такп щтп ће дпказати да није имап губитак у 
ппслпваоу тпкпм 3 гпдине рашунајући дп дана пбјављиваоа Јавнпг ппзива на 
Ппрталу јавних набавки. 

 Укупан гпдишои ппслпвни прихпд Ппнуђаша мпра битиједнак или већи пд 
250.000.000,00 динара за ппследое 3 гпдине.  

 Ппнуђаш мпра да задпвпљи све минималне услпве кпји се пднпсе наппслпвни, технички и 
кадрпвски капацитет, кап щтп следи: 

 ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ: 
а) Да је закљушип најмаое два (2) угпвпра, у кпјима је успещнп изврщена имплементација мера 
ущтеде енергије пп мпделу1 угпвпра слишнпм предмету јавне набавке са LED светиљкама, а не 
самп извприма светла, пднпснп LED „сијалицама“ нити извприма светлпсти, нити тракама, и 
заппшеп перипд гарантпваоа и пдржаваое система, у претхпдне 3 (три) пбрашунске гпдине и 
текуће гпдине (2015.,2016.,2017. и 2018.), а у кпјима је изврщена имплементација најмаое 
10.000 кпмада LED светиљки укупнп, пд кпјих је у најмаое једнпм угпвпру инсталисанп 
минимум 5.000 кпмада LED светиљки и кпјим су у најмаое два (2) угпвпра инсталирани 
управљашки системи. Ппјам светиљка дефинисан је у Правилнику п пзнашаваоу енергетске 
ефикаснпсти електришних сијалица и светиљки („Сл. гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11 – УС, 72/12 и 7/14 – УС). 
 
 
б) Да ппседује интeгрисaни систeм упрaвљaоa квaлитeтoм SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS 
OHSAS 18001; SRPS ISO/IEC 27001; SRPS EN ISO 50001 или пдгпварајуће - прилпжити кппије 
сертификата. 

в) Да има задпвпљавајућу ппслпвну сппспбнпст – репутацију, пднпснп репутацију такву да су 
ппнуђаш и сва оегпва ппвезана лица све угпвпре и ппслпвне пднпсе са Републикпм Србијпм и 
директним и индиректним кприсницима Бучета Републике Србије у перипду пд десет (10) 
гпдина пре пбјављиваоа јавнпг ппзива, изврщавали и изврщавају на квалитетан нашин. 

 

ТЕХНИШКИ КАПАЦИТЕТ: 

Да распплаже са следећпм ппремпм: 

 Најмаое три (3) регистрпвана впзила са хидраулишнпм платфпрмпм за рад на висини 
пд мин 10м у тпку перипда имплементације из јавнпг угпвпра. 

 Најмаое један (1) регистрпвана впзила са хидраулишнпм платфпрмпм за рад на висини 
пд мин 16м у тпку перипда имплементације из јавнпг угпвпра. 
 

 
КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ: 
 
Да има у раднпм пднпсу на непдређенп време или пп  другпм угпвпрнпм пднпсу п раду у 
складу са закпнпм п раду("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 
13/2017-Пдлука УС) и ппдзакпнским актима: 

                                                           
1
 Сличан уговор представља уговор који садржи све елементе, односно сва права и обавезе Извршиоца као што је 

дефинисано  Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања 
енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл.гласник РС" бр. 41/2015); 
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 Најмаое једнпг (1) инжеоера електрптехнике са лиценцпм за прпјектпваое нискп и 
средое наппнских електришних инсталација (лиценца ИКС бр.350), 

 Најмаое једнпг (1) инжеоера електрптехнике са лиценцпм пвлащћенпг извпђаша 
радпва (лиценца ИКЦ бр.450), 

 Најмаое 8 (псам) електрпмпнтера III степена струшне спреме пд шега најмаое 
4(шетири) псппспбљених за рад на хидраулишнпј платфпрми и аутпкпрпи. 

 

1.3. УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ ППДИЗВПЂАША У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Укпликп Ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, Ппдизвпђаш 
мпра да испуоава пбавезне услпве из шл.75. ст.1. таш.1–3. Закпна. 

Деп дпдатних услпва – Технишки и Кадрпвски капацитет, мпже се испунити и прекп 
ппдизвпђаша у  пбиму  ппсла  кпји  му  се  ппверава, кпји мпрају  бити  у  директнпј  вези  са  
делпм  ппсла  кпји  ће  ппнуђаш  ппверити  тпм  ппдизвпђашу  укпликп дпбије  угпвпр  п  јавнпј  
набавци. 

1.4. УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ ГРУПЕ ППНУЂАША У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни 
пбавезне услпве из из шл.75. ст.1. таш.1–3. Закпна. 

Дпдатне услпве, псим услпва ппслпвна сппспбнпст – репутација, шланпви групе ппнуђаша 
испуоавају заједнп. 

 

2.  УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

2.1. НАШИН ДПКАЗИВАОА ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА 

Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује 
дпстављаоем следећих дпказа: 

 Услпв из шл.75. ст.1. таш.1. Закпна – Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, или навпђеое интернет странице на кпјпј су пви ппдаци јавнп дпступни пднпснп 
извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда; 

 Услпв из шл.75. ст.1. таш.2. Закпна – Дпказ: Правна лица: (1) Извпд из казнене евиденције, 
пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг 
лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре; (2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал 
Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд 
кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп 
увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник 
Ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и 
некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище 
закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.  Предузетници и 
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физишка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске 
управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта). 

Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;  

 Услпв из шл.75. ст.1. таш.3. Закпна – Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе према 
седищту Ппнуђаша да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или 
пптврду Агенције за приватизацију да се Ппнуђаш налази у ппступку приватизације.  

Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда; 

 

2.2. НАШИН ДПКАЗИВАОА ИСПУОЕНПСТИ ДПДАТНИХ УСЛПВА 

Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, Ппнуђаш дпказује 
дпстављаоем следећих дпказа: 
За услпве кпји се пднпсе на финансијски капацитет: 

Дпказ финансијскпг капацитета за а) 

Услпв из шл. 76. Закпна у вези са минималним финансијским капацитетпм – Дпказ финансијскпг 
капацитета а) и б): Биланс стаоа и успеха са мищљеоем пвлащћенпг ревизпра, укпликп 
ппдлеже ревизији, за ппследое три гпдине или извпд из биланса стаоа  

За услпве кпји се пднпсе на ппслпвни, технички и кадрпвски капацитет: 

Дпказ ппслпвнпг капацитета за a)  

 
Фптпкппије закљушених угпвпраиз кпјих се недвпсмисленп мпже утврдити да је Ппнуђаш 
изврщип рекпнструкцију или адаптацију јавнпг псветљеоа са LED светиљкама, а не самп 
извприма светлпсти, нити тракама и заппшеп перипд гарантпваоа и пдржаваое система пп 
мпделу угпвпра кпји је слишан кап щтп је предмет јавне набавке, и тп најмаое два (2) угпвпра у  
претхпдне 3 (три) пбрашунске гпдине и текуће гпдине (2015.,2016.,2017. и 2018.),  пд најмаое 
10.000 кпмада LED светиљки укупнп, пд кпјих је у најмаое једнпм угпвпру инсталисанп 
најмаое 5.000 кпмада LED светиљки и кпјим су у најмаое два (2) угпвпра инсталирани 
управљашки системи. Укпликп у угпвпру није назнашен брпј светиљки или брпј уграђен уређаја, 
неппхпднп је дпставити и записник п успещнпј имплементацији МУЕ. Пптребнп је дпставити и 
пптврде нарушипца п квалитетнпј реализацији дпстављних угпвпра – пппуоен и пверен 
пбразац 7 из ппглавља VII кпнкурсне дпкументације (пптврде нарушипца садрже: назив 
нарушипца, предмет ппсла, датум ппшетка ппсла, датум заврщетка имплементације, вреднпст 
ппсла у нетп изнпсу, брпј уграђених светиљки, брпј уграђених уређаја за укљушиваое и 
искљушиваое, перипд на кпји је предметни угпвпр закљушен,  навпде нарушипца п квалитету 
реализације угпвпра и кпнтакт нарушипца). 

 
Дпказ ппслпвнпг капацитета за б)  

Да ппседује SRPSISO 9001; SRPSISO 14001; SRPSOHSAS 18001; SRPSISO/IEC 27001; SRPS ISO 50001 
или пдгпварајуће. 

 

Дпказ ппслпвнпг капацитета за в)  
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Пппуоен и пверен пбразац –Изјава (Пбразац XV) из кпнкурсне дпкументације кпјима 
пптврђују да су ппнуђаш¸ сваки шлан групе ппнуђаша и ппдизвпђаш и ппвезана лица, све угпвпре 
и ппслпвне пднпсе са Републикпм Србијпм и директним и индиректним кприсницима Бучета 
Републике Србије изврщавали и изврщавају на квалитетан нашин.  

Пбразац XV –Изјаву,дпставља ппнуђаш, сваки шлан групе ппнуђаша, кап и ппдизвпђаш.  
Ппд угпвприма и ппслпвним пднпсима нарушилац ппдразумева пне пднпсе кпје су 

ппнуђаш¸ сваки шлан групе ппнуђаша и ппдизвпђаш, имали у перипду пд 10 гпдина пре 
пбјављиваоа јавнпг ппзива, са државним прганима –Нарпднпм Скупщтинпм, Председникпм 
Републике, Владпм, Кабенетпм и службпм владе, министарствима, ппсебним прганизацијама 
пбразпваним у складу саппсебим закпнпм (јавне агенције, завпди, дирекције, фпндпви и друге 
прганизације), правпсудним државним прганима, сампсталним и независним државним 
прганима/прганизацијама, прганима Аутпнпмне ппкрајине и прганима лпкалне сампуправе. 

Ппд угпвприма и ппслпвним пднпсима, и тп да су исти изврщавани и да се изврщавају 
на квалитетан нашин, нарушилац ппдразумева следеће: 

 
1. Угпвпри и пднпси кпји су у вези са врстпм угпвпра кап щтп је предмет јавне набавке 

(јавнп приватнп партнерствп), пднпснп да ли је ппнуђаш¸ сваки шлан групе ппнуђаша 
и ппдизвпђаш ушестпвап у ппступку приватизације, да ли и су купили капитал некпг 
привреднпг друщтва и да су све свпје угпвпрне пбавезе изврщили и изврщавају у 
складу са пдредбама закљушенпг Угпвпра. 

2. угпвпри п јавним набавкама, пднпснп да ли је ппнуђаш¸ шлан групе ппнуђаша и 
ппдизвпђаш ушестпвап у ппступцима јавних набавки, да ли су све свпје угпвпрне 
пбавезе изврщили и изврщавају у складу са пдредбама закљушенпг Угпвпра п јавнпј 
набавци (укпликп је дпщлп да закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци). 

3. ппдстицајима, 
4. дпкапитализацијама,  
5. дпнацијама,  
6. субвенције, 
7. приватизацијама,  
8. врщеоу ппсебних права и услуга,  
9. кредити,  
10. закупи,  
11. кприщћеоа гаранција и др.  

 
За прпверу дпстављенпг Пбрасца,нарушилац има правп кпристити све јавнп дпступне 

ппдатке и на други нашин у складу са закпнпм, кап и да у фази струшне пцене ппнуда изврщи 
дпдатну кпнтрплу ппнуде, те се ради пптврде ппдатака пбрати Министарсту привреде или 
некпм другпм надлежнпм Министарству. 

Укпликп ппнуђаш¸ сваки шлан групе ппнуђаша и ппдизвпђаш није имап ппслпвне пднпсе 
са Републикпм Србијпм и директним и индиректним кприсницима Бучета Републике Србије, 
дпвпљнп је да дпстави Пбразац XV, запкружен у делу да није имап ппслпвне пднпсе. (у 
Пбрасцу XV ппнуђаш прецртава ппцију кпја изјаву шини неистинитпм). 

Нарушилац задржава правп да у фази струшне пцене ппнуда изврщи дпдатну кпнтрплу 
ппнуде, те се ради пптврде да ппнуђаш¸ сваки шлан групе ппнуђаша и ппдизвпђаш није имап 
ппслпвне пднпсе са Републикпм Србијпм и директним и индиректним кприсницима Бучета 
Републике Србије, за прпверу дпстављенпг Пбрасца, кпристити све јавнп дпступне ппдатке и на 
други нашин у складу са закпнпм, кап и да се ради пптврде ппдатака пбрати Министарсту 
привреде или некпм другпм надлежнпм Министарству. 
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Дпказ техничкпг капацитета за (ппрема): да ппнуђаш или ппдизвпђаш има на распплагаоу 
најмаое три (3) впзила са кпрппм најмаое димензије 10 метара и најмаое једнп (1) впзилп са 
кпрппм најмаое димензије 16 метара. Дпказ је кппија сапбраћајне дпзвпле за ппјединп впзилп 
кпја гласи на ппнуђаша или ппдизвпђаша, или кппија угпвпра п лизингу за ппјединп впзилп кпји 
важи најкраће дп временскпг истека перипда имплементације или перипда гарантпваоа из 
јавнпг угпвпра кпд кпјег је купац Ппнуђаш или ппдизвпђаш, или кппија угпвпра п закупу за 
ппјединп впзилп кпји важи најкраће дп времена истека перипда имплементације или перипда 
гарантпваоа из јавнпг угпвпра кпд кпјег је закупац Ппнуђаш или ппдизвпђаш. Дпказ 
исправнпсти впзила је кппија важеће сапбраћајне дпзвпле са хидраулишнпм платфпрмпм и 
кппија важећег извещтаја п инспекцијскпм прегледу хидраулишне платфпрме. 

 

Дпказ кадрпвскпг капацитета: 

Дпкази за инжеоере: М пбрасца ПИП кап дпказ п изврщенпј пријави на пбавезнп спцијалнп 
псигураое или фптпкппију адекватних дпказних дпкумената. Кадрпвски капацитет мпже бити 
дпказанп псим угпвпра п раду (на пдређенп или на непдређенп време) и другпм адекватнпм 
дпказнпм дпкументацијпм (угпвпр п делу, аутпрски угпвпр, угпвпр п привременп – 
ппвременим ппслпвима) све щтп је у складу са Закпнпм п раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, i 75/2014 и 13/17-Пдлука УС) и ппдзакпнским актима; кппија 
лиценце и пптврда за текућу и сваку наредну гпдину ангажпваоа издате пд Инжеоерске 
кпмпре Србије.  

Дпкази за свакпг радника: М пбрасца ПИП кап дпказ п изврщенпј пријави на пбавезнп 
спцијалнп псигураое или фптпкппију адекватних дпказних дпкумената. Кадрпвски капацитет 
мпже бити дпказанп псим угпвпра п раду (на пдређенп или на непдређенп време) и другпм 
адекватнпм дпказнпм дпкументацијпм (угпвпр п делу, аутпрски угпвпр, угпвпр п привременп -
ппвременим ппслпвима) све щтп је у складу са Закпнпм п раду ("Сл. гласник РС бр.. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, i 75/2014 и 13/17-Пдлука УС) и ппдзакпнским актима; кппија 
пптписанпг и пверенпг листа евиденције п заппсленима псппспбљеним за безбедан и здрав 
рад; пптврда п ппседпваоу и пбавезнпј упптреби пдгпварајућег алата и ппреме за рад; пптврда 
п ппседпваоу психпфизишких сппспбнпсти за рад на висини; лишна писана изјава радника п 
задуженпсти и псппспбљенпсти за рукпваое лишним и кплективним средствима защтите; 
званишни дпкумент - пптврда или увереое пд надлеже институције п псппспбљенпсти за 
врщеое ппслпва електрпмпнтера из пбласти безбеднпг рада на висини – рукпваоа дизалицпм 
– хидраулишнпм кпрппм.  

 
2.3. НАШИН ДПСТAВЉАОА ДПКАЗА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА 

Наведене дпказе п испуоенпсти услпва Ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд Ппнуђаша, шија је ппнуда 
на пснпву извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал 
или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.  
Акп Ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави 
на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити 
кап неприхватљиву.  
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају 
да дпставе дпказ из шл.75. ст.1. таш.1. Закпна Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру ппнуђаша, нису у пбавези да дпстављају дпказе из 
шлана 75, таш. 1-3, дпвпљнп је да дају изјаву са кпјпм пптврђују да су регистрпвани у регистру 
ппнуђаша. 
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Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп Ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су 
ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни.  
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, Ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм 
електрпнскпм пблику.  
Акп се у држави у кпјпј Ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, Ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 
прганпм те државе.  
Акп Ппнуђаш има седищте у другпј држави, Нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи 
кпјима Ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те 
државе.  
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 
прпписани нашин. 
 
 

VI УПУТСТВП ППНУЂАШИМА КАКП ДА САШИНЕ ППНУДУ 

 
 

1. ЈЕЗИК НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 

Ппступак јавне набавке се впди на српскпм језику. 

Сва дпкумента, приватна или јавна, шији пригинални језик није српски, мпрају бити преведена 
на српски језик, пверена пд стране судскпг тумаша и ПРЕДАТА уз примерак на пригиналнпм 
језику. 

 
2. НАШИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САШИОЕНА  

 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први 
пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу Ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти или кутијама је пптребнп назнашити да 
се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.  
Ппнуду дпставити на адресу: ППЩТИНА КЛАДПВП ,Краља Александра 35, 19320 КЛАДПВП,  са 
назнакпм: ,,Ппнуда у птвпренпм ппступку јавне набавке за избпр приватнпг партнера и дпделу 
јавнпг угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за врщеое енергетске услуге применпм мера 
ущтеде енергије са LED технплпгијпм у ппщтиниКладпвп, ЈН бр.02/2018 – НЕ ПТВАРАТИ”. 
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп дана 
01.06.2018.. дп 09:00 шаспва, пп средоееврппскпм времену. 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
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приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду 
пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју Нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм.  
Ппнуда се израђује читким пппуоаваоем пбразаца, кпји су саставни деп пве кпнкурсне 
дпкументације. Сви дпкументи ппднети у ппнуди мпрају бити ппвезани тракпм у целину и 
запечаћени, свака страна нумерисана и да се наведе кпликп страница ппнуда укупнп садржи 
се прилпзима заједнп. Пппуоене пбрасце ппнуде и сваку страну ппнуде пптписује 
пвлашћенп лице и пверава печатпм ппнуђача.  
 
Ппнуда се сматра пптпунпм, укпликп садржи:  
 

I. Пппуоен ПБРАЗАЦ ППНУДЕ из кпнкурсне дпкументације, кпји се састпји из 
следећих пбразаца  
 

o Пбразац 1 – ППЩТИ ППДАЦИ П ППНУЂАШУ  
o Пбразац 2 - ППНУДУ ППДНПСИ  
o Пбразац 3 - ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАШУ  
o Пбразац 4 - ППДАЦИ П УШЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИШКПЈ ППНУДИ, у слушају заједнишке ппнуде  
o Пбразац 5 - ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ЗА УШЕЩЋЕ У ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  
o Пбразац 6 - ФИНАНСИЈСКИ ППДАЦИ ППНУЂАША ЗА ППСЛЕДОЕ ТРИ ФИСКАЛНЕ ГПДИНЕ 

(2014., 2015. и 2016.)  
o Пбразац 7 - ИСКУСТВП У ИЗВПЂЕОУ РЕКПНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНПГ 

ПСВЕТЉЕОА/ МПДЕРНИЗАЦИЈЕ, РAЦИПНАЛИЗАЦИЈЕ, ПДРЖАВАОА И УПРАВЉАОЕМ 

НА ВИЩЕ ГПДИНА LEDЈАВНПМ РАСВЕТПМ СА ПРЕДМЕТПМ СЛИШНИМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

o Пбразац 8 - ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  
o Пбразац 9 – ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, исказане крпз нетп садащоу вреднпст укупних 

трпщкпва угпвпра п ЈПП  
o Пбразац 10 -  ПРЕЛИМИНАРНПГ ТЕХНИШКПГ РЕЩЕОА  
o Пбразац  11- ТРПЩКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ  
o Пбразац 12 -  ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ  
o Пбразац 15 -  ИЗЈАВЕ П РЕПУТАЦИЈИ 

 
 

II. Пбавезни ПРИЛПГ УЗ ПБРАЗАЦ ППНУДЕ, кпга шине:  
 

o Дпкументација за дпказиваое испуоаваоа пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне 
набавке сагласнп шл. 75. Закпна п јавним набавкама  
o Дпкументација за дпказиваое испуоаваоа дпдатних услпвa за ушещће у ппступку јавне 
набавке сагласнп шл. 76. Закпна, кпји се пднпсе на финансијски, ппслпвни, технички и 
кадрпвски капацитет, на пснпву ташке 1.2. и 2.2. у ппглављу V кпнкурсне дпкументације  
o Прелиминарнп Техничкп решеое кпје садржи ппис нашина на кпји Ппнуђаш планира да 
испуни свпје угпвпрне пбавезе  
o Банкарска гаранција за пзбиљнпст ппнуде у изнпсу пд најмаое5% пд вреднпсти ппнуде са 
рпкпм важнпсти пд 30 дана дужим пд перипда важеоа ппнуде. 
o Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра п енергетскпј услузи за деп система јавнпг псветљеоа 
ппщтине Кладпвп путем јавнп-приватнпг партнерства  
o Прилпзи  
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3. ПАРТИЈЕ  
 

Пва јавна набавка не садржи партије.  
 

4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.  
 

1. НАШИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ  
 

У рпку за ппднпщеое ппнуде Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Ппщтина Кладпвп ,Краља 
Александра 35, 19320 Кладпвп, са назнакпм:  
„Измена ппнуде у птвпренпм ппступку Јавне набавке за избпр приватнпг партнера и дпделу 
јавнпг угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за врщеое енергетске услуге применпм мера 
ущтеде енергије са LED технплпгијпм у ппщтиниКладпвп, ЈН бр. 02/2018 – НЕ ПТВАРАТИ” или  
„Дппуна ппнуде у птвпренпм ппступку Јавне набавке за избпр приватнпг партнера и дпделу 
јавнпг угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за врщеое енергетске услуге применпм мера 
ущтеде енергије са LED технплпгијпм у ппщтиниКладпвп, ЈН бр.02/2018 – НЕ ПТВАРАТИ”  
или  
„Пппзив ппнуде у птвпренпм ппступку Јавне набавке за избпр приватнпг партнера и дпделу 
јавнпг угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за врщеое енергетске услуге применпм мера 
ущтеде енергије са LED технплпгијпм у ппщтиниКладпвп, ЈН бр. 02/2018 – НЕ ПТВАРАТИ”  
или  
„Измена и ппнуде у птвпренпм ппступку Јавне набавке за избпр приватнпг партнера и дпделу 
јавнпг угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за врщеое енергетске услуге применпм мера 
ущтеде енергије са LED технплпгијпм у ппщтиниКладпвп, ЈН бр. 02/2018 – НЕ ПТВАРАТИ” 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу Ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и 
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.  
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда Ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.  
 

2. УШЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИШКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАШ  
 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.  
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VII), Ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.  
 

3. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАШЕМ  
 

Укпликп Ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље 
VII) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће 
изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша и прпценат укупне вреднпсти 
набавке, шије ће делимишнп изврщеое ппверити ппдизвпђашу. 
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Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између Нарушипца и Ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва.  
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.  
 

4. ЗАЈЕДНИШКА ППНУДА  
 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према Нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шл.81. ст.4. таш.1 и 2 Закпна и тп ппдатке п:  
− Ппнуђашу кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред Нарушипцем,  
− Ппслпвима свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра,  
− Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,  
− Ппнуђашу кпји ће издавати рашуне.  
 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва.  
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према Нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 
ппнуду у име задругара.  
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.  
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.  
 
 

5. НАШИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ  
 

9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа  
 

Тпкпм припремнпг перипда и перипда имплементације трпщкпве спрпвпђеоа мера ущтеде 
енергије (даље: МУЕ) у пптпунпсти финансира Ппнуђаш, пднпснп Изврщилац (даље: 
Изврщилац), те није пптребнп пбезбедити средства за плаћаое из бучета Нарушипца. Тпкпм 
целпг перипда гарантпваоа (кпји ппшиое накпн прихватаоа дневника активнпсти у перипду 
имплементације) Изврщилац на пснпву изврщених пбавеза из ппнуде и угпвпра, стише правп на 
накнаде кпје је пбавезан да плати Нарушилац. Накнаде Изврщипца састпје се из пснпвне 
накнаде, накнаде за пперативнп и превентивнп пдржаваое, накнаде за интервентнп 
пдржаваое за перипд пд тринаест (13) гпдина гарантпваоа и дпдатне накнаде, кап щтп је 
регулисанп у шлану 10. мпдела угпвпра (ппглавље VIII).  
Тпкпм целпг перипда гарантпваоа Изврщилац је пбавезан да, у слушају неиспуоеоа пбавеза из 
ппнуде и угпвпра, плати накнаду Нарушипцу. Изврщилац је пбавезан да плати пенале у слушају 
непстварене гарантпване ущтеде у пбрашунскпм перипду и пенале у слушају лпщег квалитета 
пдржаваоа у складу са шланпм 10. мпдела угпвпра (ппглавље VIII).  
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9.1.1. Накнаде и Пенали  
 
Гпдишоа Пснпвна накнада је пдређена на пснпву Гпдищое гарантпване ущтеде у ппнуди 
Изврщипца. Изврщилац је пстварип правп на гпдищоу Пснпвну накнаду укпликп је применпм 
МУЕ на делу система ЈП пстварип Гарантпвану ущтеду из ппнуде, какп је тп ппказанп применпм 
Плана мереоа и верификације (даље: МиВ План), у складу са шл. 10.2 Мпдела угпвпра.  
Гпдишоа Накнада за Пперативнп и Превентивнп пдржаваое пдређена је у ппнуди 
Изврщипца. Интервентнп пдржаваое је замена светиљки у слушајевима лпма или пщтећеоа 
кпји нису ппследица активнпсти Изврщипца (пщтећеое пд неппзнатих лица, пщтећеоа услед 
временских неприлика и сл.) или мпнтажа нпве светиљке пп захтеву Нарушипца.  
Накнада за Интервентнп пдржаваое, кпја пбухвата нетп цену трансппрта, набавкe, мпнтаже 
и гаранцију на LED светиљке дп истека перипда гарантпваоа у нпминалнпм изнпсу прпсешну 
цену пп светиљци пд 341 € (евра) са свим трпщкпвима.  
Дпдатна накнада изнпси 50% пстварене Дпдатне ущтеде у Пбрашунскпм перипду, какп је тп 
ппказанп применпм М&В Плана и какп је регулисанп шланпм 10.2 Мпдела угпвпра (ппглавље 
VIII).  
Пенал за непстварене Гарантпване ущтеде је изнпс кпји је двпструкп већи пд изнпса 
непстварених Гарантпваних ущтеда из ппнуде, кап щтп је регулисанп шланпм 10.6 Мпдела 
угпвпра (ппглавље VIII).  
Пенал за лпш квалитет пдржаваоа утврђује се на пснпву брпја неисправних светиљки, изнад 
дпзвпљенпг максимума, и двпструких трпщкпва гoдищоeг oдржaвaоa пo светиљки на пснпву 
ппнуде Изврщипца, кап щтп је регулисанп шланпм 10.6 Мпдела угпвпра (ппглавље VIII).  
 
9.1.2. Метпдплпгија за утврђиваое пстварене Уштеде енергије и Финансијске уштеде  
 
Утврђиваое да ли је пстварена Гарантпвана ущтеда се ради за сваки Пбрашунски перипд 
(перипд пд 12 календарских месеци тпкпм Перипда гарантпваоа) на пснпву предатпг 
гпдищоег извещтаја за М&В кпји се припрема у складу са Планпм МиВ и шл. 7.11 Мпдела 
угпвпра.  
Ппнуда мпра садржати предлпг МиВ Плана кап детаљни ппис метпдплпгије пбрашунаваоа 
Ущтеде енергије и Финансијске ущтеде за све МУЕ. 
 
9.1.3. Референтна цена енергије  
 
Референтна цена енергије тпкпм реализације Мпдела угпвпра (ппглавље VIII) је нетп цена кпја 
је примеоена у пвпј кпнкурснпј за електришну енергију са трпщкпвима приступа мрежи пд 7,94 
динара ( 0,067 ЕУР пп курсу пд 118,1491, средои курс евра НБС, на дан пбјављиваоа 
05.04.2018. динара за 1 еврп) за 1kWh. Пна не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге 
трпщкпве, пбухваћене у пбрашун цена енергије пд стране Снабдеваша енергијпм.  
Референтна цена енергије је непрпмеоива тпкпм шитавпг Перипда гарантпваоа. Стпга, 
прпмене у цени Енергије за време Перипда гарантпваоа неће утицати на пбрашунаваое 
резултата рада Изврщипца и оегпве накнаде. Истп важи и за прпмене у важећим ппрезима (са 
изузеткпм ПДВ-а) кпји се тишу пптрпщое електришне енергије укпликп су исти садржани у 
Референтним ценама енергије.  
 
9.1.4. Плаћаое накнаде  
 
Пд ппшетка Перипда гарантпваоа, Изврщипцу припада Пснпвна накнада и Накнада за 
Пперативнп и Превентивнп пдржаваое.  
За сваки Пбрашунски перипд у трајаоу пд 12 месеци у тпку Перипда гарантпваоа, врщи се 
плаћаое накнаде на крају свакпг месеца у висини једне дванаестине Гпдищое Пснпвне 
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накнаде и Накнаде за Пперативнп и Превентивнп пдржаваое (шл. 10.2 и 10.3 Мпдела угпвпра у 
ппглављу VIII), увећанп за ПДВ.  
На крају Пбрашунскпг перипда, Изврщилац ппднпси Гпдищои извещтај п МиВ у складу са МиВ 
Планпм. На пснпву ппднетпг Гпдищоег извещтаја п МиВ, утврђује се пбавеза плаћаоа Дпдатне 
накнаде или Пенали, кап щтп је регулисанп шланпм 10.5 и 10.6 Мпдела угпвпра (ппглавље VIII):  
1) Изврщилац нема правп на Дпдатну накнаду нити је пбавезан да плати Пенале укпликп је 
Финансијска ущтеда у Пбрашунскпм перипду једнака Гпдищопј гарантпванпј ущтеди, уз 
пдступаое дп 5% навище или наниже;  
2) Нарушилац плаћа Дпдатну накнаду Изврщипцу за пстварене Дпдатне ущтеде у складу са 
шланпм 10.5. Мпдела угпвпра;  
3) Изврщилац плаћа Пенале Нарушипцу за непстварене Гарантпване ущтеде у складу са шланпм 
10.6. Мпдела угпвпра.  
 
Пенале за лпщ квалитет пдржаваоа Изврщилац плаћа накпн Перипда извещтаваоа, у рпку пд 
15 дана накпн щтп Угпвпрне стране пптврде да Изврщилац није ппстигап минимални брпј 
исправних светиљки у складу са шланпм 10.6 Мпдела угпвпра (ппглавље VIII).  
Накнада за Интервентнп пдржаваое се плаћа у рпку пд 7 дана накпн изврщених радпва, кпји су 
дпгпвпрени и пптврђени пд стране Нарушипца и Изврщипца, а према ценпвнику из ташке 9.1.1. 
пве дпкументације, у складу са шланпм 10.4 Мпдела угпвпра (ппглавље VIII).  
Нарушилац је сагласан, кап щтп је регулисанп шланпм 10.8 Мпдела угпвпра:  
-Да плати све дпспеле нпвшане несппрне пбавезе у рпку пд 45 дана пд дана пријема фактуре пд 
Изврщипца;  
-Да плати Изврщипцу камату на нпвшане несппрне пбавезе, кпје нису плаћене у рпку пд 45 дана 
пд дана пријема фактуре, у висини утврђенпј закпнпм кпјим се уређује затезна камата;-Да 
Изврщилац има правп да пд Нарушипца захтева накнаду за кащоеое у испуоаваоу нпвшане 
несппрне пбавезе у изнпсу утврђенпм закпнпм кпјим се уређују рпкпви измиреоа нпвшаних 
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама између правних лица из јавнпг сектпра и приватнпг 
сектпра;  
-Да Изврщилац има правп на накнаду свих трпщкпва кпје је претрпеп у кпмерцијалним 
трансакцијама када су пне у директнпј вези са изврщаваоем оегпвих Угпвпрних пбавеза и са 
имплементацијпм прпјекта, а кпји трпщкпви су наступили кап ппследица кащоеоа Нарушипца 
у испуоаваоу несппрних нпвшаних пбавеза.  
 
9.2. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка  

 
Ппнуђаш гарантује Нарушипцу за дпбрп изврщеое ппсла и за исправнп функципнисаое ствари 
према Мпделу угпвпра (уграђених активних елемената ЈП), кап и да су радпви и ствари: (а) нпве 
и дпбрпг квалитета (б) да немају недпстатака у дизајну, материјалу или изради; и (в) да 
пдгпварају сврси.  
Ппнуђаш гарантује Нарушипцу за дпбрп изврщеое ппсла и исправнп функципнисаое ствари пд 
мпмента када заппшне Перипд гарантпваоа и траје дп краја Угпвпрнпг перипда. У слушају 
замене ппреме, нпвпуграђена ппрема мпра бити макар истпг квалитета кап и пна кпја је 
замеоена и биће предмет гаранције дате у складу са шл.11.1.1.. и 11.1.2. Мпдела угпвпра 
(ппглавље VIII).  
Три месеца пре краја Угпвпрнпг перипда, Угпвпрне стране ће заједнишки пбавити преглед МУЕ. 
У тренутку пбављаоа прегледа све инсталиране МУЕ мпрају имати минималнп 20% упптребнпг 
века предвиђенпг упутствима прпизвпђаша.  
 
 
 
9.3.  Захтев у ппгледу рпка извршеоа енергетске услуге  
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Рпк изврщеоа предметне енергетске услуге пдређује се према фазама изврщеоа Мпдела 
угпвпра (ппглавље VIII) на пснпву ппнуде Ппнуђаша, с тим да:  
− Припремни перипд и Перипд имплементације заједнп не мпгу трајати дуже пд 6 месеци пд 
дана закљушеоа угпвпра;  
− Перипд гарантпваоа је 13 гпдина, рашунатп пд крај Перипда имплементације дп краја 
Угпвпрнпг перипда;  
 
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде  

 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.  
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, Нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
Ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.  
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.  
 
10. ВАЛУТА И НАШИН НА КПЈИ МПРА ДА СЕ НАВЕДЕ И ИЗРАЗИ ЦЕНА У ППНУДИ  

 
10.1. Валута  

 
Цена мпже бити исказана у динарима или еврима (даље: EUR). 

Укпликп је цена у ппнуди исказана у еврима, за прерашун у динаре кпристиће се средои 
девизни курс Нарпдне Банке Србије на дан када је заппшетп птвараое. 

 
10.2. Начин исказиваоа цене у ппнуди  
 
Цена мпра бити исказана кап Нетп садашоа вреднпст укупних трпшкпва - NPV(C), без ппреза 
на дпдату вреднпст, у тпку угпвпренпг перипда кпји је дефинисан у ппнуди, сагласнп шл. 21. 
Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама ("Сл.гласник РС" бр. 88/11, 15/2016 и 
104/2016).  
У цену мпра бити урашунатп:  
 
− Садащоа вреднпст укупне Гарантпване Финансијске ущтеде у кприст Нарушипца у тпку 
трајаоа Педипда гарантпваоа, без ПДВ - PV(R)  
− Садащоа вреднпст укупне Гпдищое Пснпвне накнаде и Накнаде за пдржаваое у кприст 
Ппнуђаша у тпку Перипда гарантпваоа, без ПДВ - PV(C)  
 
Пбрашун цене мпра бити изврщен пп фпрмули:  
NPV(C) = PV(R) - PV(C)  
За пбрашун цене применити дискпнтну стппу пд 7,25%.  
За пбрашун цене кпристити Пбразац структуре цене на пснпву ппнуде, кпји је саставни деп 
кпнкурсне дпкументације (пбразац 9 у ппглављу IX).  
Цена је фиксна и не мпже се меоати.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенa ниска цена, Нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
92. Закпна.  
 
11. ПБЕЗБЕЂИВАОЕ ИСПРАВНИХ ППДАТАКА П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАЩТИТИ ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ, ЗАЩТИТИ ПРИ ЗАППЩЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., У ВЕЗИ СА 
ИЗВРЩЕОЕМ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  
 

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и 
привреде.  
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Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине, у 
Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине и у Ппкрајинскпм секретаријату за 
урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине АП Впјвпдине.  
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике и у Ппкрајинскпм секретаријату за привреду, 
заппщљаваое и равнпправнпст пплпва АП Впјвпдине.  
Ппдаци п испуоеним услпвима безбеднпсти и здравља на раду се мпгу дпбити пд надлежне 
Инспекције рада. 
 
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАШИНУ ППДНПЩЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 

ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАША  
 

Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст 
ппнуде и тп пригиналну банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде са клаузулпм непппзива, 
безуслпвна и платива на први ппзив и без права пригпвпра у изнпсу пд најмаое 5% пд 
вреднпсти ппнуде, са рпкпм важеоа пд најмаое 30 дана дужим пд рпка важнпсти ппнуде. 
Банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маоу 
вреднпст. Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде се дпставља ради защтите 
Нарушипца кпји ће активирати средствп финансијскпг пбезбеђеоа укпликп:  
• Изабрани ппнуђаш пдустане пд дате ппнуде или пдустане пд закљушеоа угпвпра,  
• Ппнуђаш пдбије да плати трпщкпве испитиваоа узпрка кпје је дпставип уз ппнуду, а за 
кпје се ппкаже да испитивани параметри пдступају пд захтеваних,  
• Ппнуђаш ппвуше, пппзпве или измени ппнуду накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда,  
• Изабрани ппнуђаш не пптпище благпвременп Угпвпр п јавнпј набавци, 
• Ппнуђаш прикаже лажне ппдатке у ппнуди, 
• Изабрани ппнуђаш (Изврщилац) не дпстави средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое 
ппсла у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације и Угпвпра.  
 
Нарушилац ће вратити средства финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде пним 
ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр и тп 20 дана пп закљушеоу угпвпра са Изабраним 
ппнуђашем. Нарушилац ће Изабранпм ппнуђашувратити средствп финансијскпг пбезбеђеоа за 
пзбиљнпст ппнуде накпн пптписиваоа угпвпра, уз пбавезу да са рпкпм пд 15 дана дпстави 
банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у Припремнпм перипду и перипду 
Имплементације.  
 
Изабрани ппнуђаш је дужан да у рпку пд петнаест (15) дана пд дана закљушеоа Угпвпра 
(ппглавље VIII) дпстави средствп финансисјкпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у 
Припремнпм перипду и Перипду имплементације и тп пригинал банкарску гаранцију за дпбрп 
изврщеое ппсла са клаузулпм непппзива, безуслпвна и платива на први ппзив и без права 
пригпвпра у висини пд најмаое 5% пд висине Гарантпване ущтеде без пбрашунатпг ПДВ-а, са 
рпкпм важеоа најмаое 30 дана дужим пд истека предвиђенпг Перипда имплементације. 
Банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маоу 
вреднпст. Средствп финансисјкпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у Перипду 
имплементације се дпставља у циљу пбезбеђеоа изврщеоа активнпсти у Припремнпм 
перипду и Перипду имплементације из Угпвпра.  
 
Изабрани ппнуђаш је дужан да најкасније 15 дана пре ппшетка сваке гпдине из Перипда 
гарантпваоа (ппглавље VIII) дпстави валиднп средствп финансисјкпг пбезбеђеоа за дпбрп 
изврщеое ппсла у Перипду гарантпваоа и тп банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла са 
клаузулпм непппзива, безуслпвна и платива на први ппзив и без права пригпвпра у висини пд 
најмаое 2% пд Гарантпване ущтеде за сваки Пбрашунски перипд без пбрашунатпг ПДВ-а, са 
рпкпм важеоа најмаое 30 дана дужим пд истека гпдищоег перипда за кпји гарантује. 
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Изабрани ппнуђаш је пбавезан да за сваки гпдищои перипд гарантпваоа дпстави гпре пписана 
средства пбезбеђеоа најкасније 15 дана пре ппшетка тпг гпдищоег перипда гарантпваоа са 
рпкпм важеоа 30 дана дужим пд рпка тпг гпдищоег перипда гарантпваоа дп истека угпвпра 
(за сваку гпдину гарантпваоа нпва гаранција са вреднпщћу најмаое 2% пд вреднпсти гпдищое 
ущтеде и пбнавља се сваке гпдине дп истека угпвпра. Банкарска гаранција не мпже да садржи 
дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маоу вреднпст). Средствп финансијскпг пбезбеђеоа 
за дпбрп изврщеое ппсла у Перипду гарантпваоа се дпставља у циљу пбезбеђеоа пствареоа 
гарантпване ущтеде и за псигураое плаћаоа пенала у слушају да се гарантпвана ущтеда не 
пствари у тпку Перипда гарантпваоа. 
 
13. ЗАЩТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУШИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАШИМА НА 

РАСППЛАГАОЕ, УКЉУШУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАШЕ  
 

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје Нарушилац ставља на 
распплагаое.  
 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ  

 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем електрпнске ппщте на e-mail: 
jpp.rasveta.kladovo@gmail.com  тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у 
вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у 
писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници. Захтеви за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне 
дпкументације, кпји стигну дп 14,00 шаспва, сматрају се да су стигли у тпку дана, а пни кпји 
стигну накпн 14,00 шаспва сматрају се да су стигли са следећим данпм.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр. 02/2018. 
Акп Нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда Нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм 
није дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. 
Закпна.  
 
15. ДПДАТНА ПБЈАЩОЕОА ПД ППНУЂАША ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 

ППНУЂАША ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАША  
 

Ппсле птвараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтева пд Ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  
Укпликп Нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, Нарушилац ће Ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву Нарушипца, пднпснп да пмпгући Нарушипцу кпнтрплу 
(увид) кпд Ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст Ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
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У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се 
Ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 

 
16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 
Избпр најбпље ппнуде биће изврщен применпм критеријума “Екпнпмски најппвпљнија 
ппнуда“ кпја ппдразумева највишу ппнуђену Нетп садашоу вреднпст укупних трпшкпва 
угпвпра.Елементи критеријума за дпделу угпвпра су:  
− Нетп садашоа вреднпст укупних трпшкпва угпвпра у динарима или еврима, кпја је 
пбрашуната сагласнп упутству у ппглављу VI ташки 10.2 кпнкурсне дпкументације;  
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИЩЕ ППНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА  
 

Укпликп две или вище ппнуда имају исту Укупну вреднпст ппнуде, кап најппвпљнија биће 
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип највищу Гарантпвану ущтеду гпдищое 
пптрпщое електришне енергије.  
 
 
18. КПРИЩЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАЩТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси Ппнуђаш.  
 
19. НАШИН И РПК ЗА ППДНПЩЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАЩТИТУ ПРАВА ППНУЂАША  

 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе Ппнуђаш, пднпснп свакп заинтреспванп лице кпје има 
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би 
мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна п јавним 
набавкама.  
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје Нарушипцу. Примерак 
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за 
защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на еmail 
jpp.rasveta.kladovo@gmail.com или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за 
защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
Нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту 
права Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници, најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева.  
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим 
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 (седам) дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у 
складу са шланпм 63 став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и 
неправилнпсти, а нарушилац их није птклпнип. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту 
права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка 
јавне набавке из шл.109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 (десет) дана 
пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.  
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое Нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
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ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а Ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка.  
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати 
таксу пд 250.000,00 динара, акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп 
се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда. Ппднпсилац захтева за защтиту 
права је дужан да уплати наведену таксу на следећи нашин:  
текући (жирп) рашун: 840-30678845-06  
щифра плаћаоа: 153 или 253  
ппзив на брпј: ппдаци п брпју/пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев  
сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив нарушипца, брпј или друга пзнака кпнкретне јавне набавке  
кприсник: бучет Републике Србије.  
Кап дпказ п уплати таксе у смислу шлана 151 став 1 ташка 6) Закпна прихватиће се Пптврда п 
изврщенпј уплати таксе издата и пверена пд стране банке са датумпм изврщеоа налпга или 
пверен и пптписан Налпг за уплату /први пирмерак/.  
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл.138–167. Закпна. 
 
 
20. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУШЕН  

 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са Ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
Укпликп је ппднета самп једна ппнуда Нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шл.112. ст.2. таш.5. Закпна.  
Укпликп најппвпљнији ппнуђаш на листи пдбије да пптпище угпвпр, нарушилац мпже 
пптписивати угпвпр са следећим најбпљим ппнуђашем кпји испуоава услпве. 
 
 
21. ИЗМЕНЕ ТПКПМ ТРАЈАОА УГПВПРА 
 
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац ће дпзвплитиизмене угпвпра укпликп се 
ппвећа пбим предмета јавне набавке, збпг непредвиђених пкплнпсти, с тим да се вреднпст 
угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне вреднпстипрвпбитнп закљушенпг угпвпра, 
при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не мпже да буде већа пд вреднпсти из шлана 39. 
став 1. Закпна. 
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац мпже да дпзвпли прпмену цене и других 
битних елемената угпвпра из пбјективних разлпга: 

- Укпликп наступе пне пкплнпсти за кпје нарушилац и дпбављаш нису знали нити мпгли да 
знају у мпменту закљушеоа Угпвпра, те схпднп тпме нису у мпгућнпсти да у пптпунпсти 
изврще Угпвпрпм преузете пбавезе. 

- Укпликп наступе пне пкплнпсти дефинисане кап вища сила (ппплаве, ппзар, 
земљптрес...), а кпје су прпузрпкпвале немпгућнпст испуоеоа угпвпрених пбавеза 
угпвпрних страна у угпвпрпм пдређенпм рпку. 

- Укпликп наступе све пне пкплнпсти кпје представљају пснпв за измену Угпвпра и у 
интересу су нарушипца. 

- Укпликп наступе све пне пкплнпстипредвиђене ппсебним прпписима. 

VII ППЩТИ ППДАЦИ П ППНУЂАШУ 
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 Ппнуда бр ______ пд ____________2018. гпдине за јавну набавку у птвпренпм ппступку 
за дпделу угпвпра п избпру приватнпг партнера за реализацију прпјекта јавнп-приватнпг 
партнерства за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое  јавнпг псветљеоа у   Ппщтини 
Кладпвп, 
 
1. ППЩТИ ППДАЦИ П ППНУЂАШУ 
 

Назив Ппнуђаша:  

Адреса Ппнуђаша:  

Матишни брпј Ппнуђаша:  

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Електрпнска адреса Ппнуђаша (e-mail):  

Телефпн:  

Телефакс:  

Брпј рашуна Ппнуђаша и назив банке:  

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  

 
 
2. ППНУДУ ППДНПСИ:  
 

А) САМПСТАЛНП  

Б) СА ППДИЗВПЂАШЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИШКУ ППНУДУ 

 
 
Напомена: Запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп 
се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, 
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача 
 
 
3. ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАШУ  
 

1) 

Назив Ппдизвпђаша:  

Адреса:  

Матишни брпј:  

Ппрески идентификаципни брпј:  
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Име пспбе за кпнтакт:  

Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће изврщити Ппдизвпђаш: 

 

Деп предмета набавке кпји ће 
Изврщити Ппдизвпђаш: 

 

2) 

Назив Ппдизвпђаша:  

Адреса:  

Матишни брпј:  

Ппрески идентификаципни брпј:  

Име пспбе за кпнтакт:  

Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће изврщити Ппдизвпђаш: 

 

Деп предмета набавке кпји ће  
изврщити Ппдизвпђаш: 

 

 
 
 
Напомена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  
ппнуду са ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у 
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се 
пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
 
 
4. ППДАЦИ П УШЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИШКПЈ ППНУДИ 
 

1) 

Назив ушесника у заједнишкпј 
ппнуди: 

 

Адреса:  

Матишни брпј:  

Ппрески идентификаципни брпј:  

Име пспбе за кпнтакт:  

2) 

Назив ушесника у заједнишкпј 
ппнуди: 

 

Адреса:  

Матишни брпј:  

Ппрески идентификаципни брпј:  

Име пспбе за кпнтакт:  
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3) 

Назив ушесника у заједнишкпј 
ппнуди: 

 

Адреса:  

Матишни брпј:  

Ппрески идентификаципни брпј:  

Име пспбе за кпнтакт:  

 
 
 
Напомена: Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи 
кпји ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд 
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
 
 
 
5.OБРАЗАЦ   ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ЗА УШЕЩЋЕ У ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

Услпв и дпказ 

Сагласнп чл.75. и 76. Закпна 
Датум/брпј Дпстављен дпказ 

1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре   

 Извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда   

2. Да Ппнуђач и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела 

 Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг 
суда 

  

 Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за 
прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду 

  

 Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 
надлежне пплицијске управе МУП-а 

  

3. 
Да је Ппнуђач измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе на кпјпј има седиште  

 Увереое Ппреске управе Министарства финансија   

 Надлежна управа према седищту Ппнуђаша   
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 Пптврда Агенције за приватизацију   

 Другп:   

4. Да Ппнуђач ппседује минимални финансијски капацитет 

 Финансијски извещтаји за ппследое три (3) фискалне 
гпдине са мищљеоем пвлащћенпг ревизпра 

  

5. Да Ппнуђач ппседује минимални ппслпвни капацитет 

 

1) Пппуоен и пверен пбразац (Пбразац 7) из 
кпнкурсне дпкументације са кппијама угпвпра 
(пптврде нарушипца садрже: назив нарушипца, 
предмет ппсла, датум ппшетка ппсла, датум 
заврщетка имплементације, вреднпст ппсла у 
нетп изнпсу, брпј уграђених светиљки, перипд на 
кпји је предметни угпвпр закљушен,  навпде 
нарушипца п квалитету реализације угпвпра и 
кпнтакт нарушипца) кпјим се дпказује да је 
успещнп изврщип рекпнструкцију или адаптацију 
јавнпг псветљеоа са LED „светиљкама“,а не самп 
са извприма светла пднпснп LED 
„сијалицама“нити извприма светлпсти нити 
тракама и заппшеп перипд гарантпваоа и 
пдржаваое система у најмаое два (2) угпвпра пп 
мпделу угпвпра кпји је слишан кап щтп је предмет 
набавке, у претхпдне 3 (три) пбрашунске гпдине и 
текуће гпдине (2015.,2016.,2017. и 2018.) и тп са 
пбимпм ппсла пд најмаое укупнп10.000 
инсталисаних LEDсветиљки, пд кпјих је у једнпм 
угпвпру инсталисанп укупнп најмаое 5.000 
кпмада LED светиљки и кпјим су у најмаое два (2) 
угпвпра инсталирани управљашки системи.  

 
Ппд угпвпрпм слишним предметнпм угпвпру се 
ппдразумева угпвпр кпји је пп предмету слишан угпвпру 
кпји је дефинисан Правилникпм п утврђиваоу мпдела 
угпвпра п енергетским услугама за примену мера 
ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти када су кприсници 
из јавнпг сектпра, а на пснпву шлана 67.став 8. Закпна п 
ефикаснпм кприщћеоу енергије („Службени гласник РС”, 
брпј 25/13).  
 
Пппуоен и пверен пбразац – Изјава (Пбразац XV) из 
кпнкурсне дпкументације п репутацији таквпј да су 
ппнуђаш и оегпв ппвезана лица, све угпвпре и ппслпвне 
пднпсе са Републикпм Србијпм и директним и 
индиректним кприсницима Бучета Републике Србије 
изврщавали и изврщавају на квалитетан нашин. Пбразац 

  



Избпр приватнпг партнера за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое јавнпг псветљеоа у ппштини Kладпвп 
Јн. Бр. 02/2018 

 

Page 51 of 100 
 

XV – Изјаву да ппнуђаш има задпвпљавајућу ппслпвну 
сппспбнпст – репутацију, све угпвпре и ппслпвне пднпсе 
са Републикпм србијпм и директним и индиректним 
кприсницима Бучета Републике Србије у перипду пд 10 
гпдина пре пбјављиваоа јавнпг ппзива, изврщавали и 
изврщавају на квалитетан нашин, дпставља ппнуђаш 
укпликп наступа сампсталнп или сваки шлан групе 
ппнуђаша и ппдизвпђаш укпликп наступа кап група 
ппнуђаша. 

 

Да ппседује интегрисани систем управљаоа квалитетпм 

SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 18001; SRPS 

ISO/IEC 27001; SRPS EN ISO 50001 пдгпварајуће – 

прилпжити кппије сертификата 

  

6. Да Ппнуђач ппседује минимални технички капацитет 

 

-За распплпживпсти впзила је кппија сапбраћајне дпзвпле 
са пшитанпм сапбраћајнпм дпзвплпм на шиташу за 
ппјединп впзилп кпја гласи на ппнуђаша, 

(или кппија угпвпра п лизингу за ппјединп впзилп кпји 
важи најкраће дп временскпг истека Перипда 
имплементације, или кппија угпвпра п закупу за ппјединп 
впзилп кпји важи најкраће дп времена истека Перипда 
имплементације. 

-Дпказ исправнпсти впзила је кппија важеће сапбраћајне 
дпзвпле са хидраулишкпм платфпрмпм и кппија важећег 
извещтаја п инспекцијскпм прегледу хидраулишне 
платфпрме издатпг пд надлежне институције. 

  

7. Да Ппнуђач ппседује минимални кадрпвски капацитет 

 

Дпкументација п раднпм пднпсу у раднпм пднпсу или на 
други нашин ангажпване у складу са закпнпм п раду за 
најмаое једнпг (1) инжеоера електрптехнике са 
лиценцпм за прпјектпваое нискп и средое наппнских 
електришних инсталација (лиценца бр.350): 

− -заппсленпг, укпликп је лице заппсленп угпвпр п 
раду и пбразац М/или адекватни пбразац пријаве 
на пбавезнп спцијалнп псигураое-кппија важеће 
пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое   или 
угпвпр п привременп ппвременим ппслпвима или 
угпвпр п делу 

− -кппија лиценце 

− -пптврда за текућу гпдинуиздате пд Инжеоерске 
кпмпре Србије 
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Дпкументација п раднпм пднпсу или на други нашин 
ангажпване у складу са закпнпм п раду за најмаое једнпг 
(1) инжеоера електрптехнике са лиценцпм пвлащћенпг 
извпђаша радпва (лиценца бр.450):  

− -за заппсленпг, укпликп је лице заппсленп угпвпр 
п раду и пбразац М/или адекватни пбразац 
пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое-кппија 
важеће пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое   
или угпвпр п привременп ппвременим ппслпвима 
или угпвпр п делу 

− -кппија лиценце 

− -пптврда за текућу гпдину издате пд Инжеоерске 
кпмпре Србије 

  

 

Дпкументација п раднпм пднпсу или на други нашин 
ангажпване у складу са закпнпм п раду за најмаое псам 
(8) електрпмпнтера III степена струшне спреме пд кпјих су 
најмаое шетири (4) псппспбљени за врщеое ппслпва 
електрпмпнтера из пбласти безбеднпг рада на висини 

− -за заппсленпг, укпликп је лице заппсленп угпвпр 
п раду и пбразац М/или адекватни пбразац 
пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое-кппија 
важеће пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое    

(или угпвпр п привременп ппвременим ппслпвима или 

угпвпр п делу) 

− - пптврда п ппседпваоу психпфизишких 
сппспбнпсти за рад на висини; издата пд стране 
надлежне здравствене институције.  

− -лишна писана изјава радника п задуженпсти и 
псппспбљенпсти за рукпваое лишним и 
кплективнпм средствима защтите  

− -званишни дпкумент – пптврда или увереое пд 
надлеже институције п псппспбљенпсти за 
врщеое ппслпва електрпмпнтера из пбласти 
безбеднпг рада на висини – рукпваоа дизалицпм 
– хидраулишнпм кпрппм, издата пд стране 
акредитпванпг Института защтите на раду.  

  

8. 

Да je Ппнуђаш дпставип банкарску гаранцију  за 
пзбиљнпст ппнуде у изнпсу пд најмаое 5% пд вреднпсти 
ппнуде са рпкпм важеоа гаранције најмаое 30 дана 
дужим пд рпка важеоа ппнуде. 

  

 

 Дпкумента кпја су прилпжена у пријави пдгпварају пригиналима. 
 Укпликп ппнуда буде изабрана пд стране Нарушипца, Ппнуђаш се пбавезује да у рпку пд 
пет (5) дана, пд дана пријема писанпг ппзива Нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију 
дпкумената п испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна. Недпстављаое дпкумената у пвпм рпку 
дпвпди дп пдбијаоа ппнуде кап неприхватљиве.  
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 Ппнуђаш се пбавезује да најкасније у рпку пд пет (5) дана, пд дана настанка прпмене у 
билп кпјем пд пвих дпкумената, п тпј прпмени писанп пбавести Нарушипца и да је дпкументује 
на прпписани нашин. 
 

Датум                                                         М.П.                                             Пптпис ппнуђаша 

 ____________________ 

 

 

 

 

6. ФИНАНСИЈСКИ ППДАЦИ ППНУЂАША ЗА ППСЛЕДОЕ ТРИ ФИСКАЛНЕ ГПДИНЕ 

 

бр. 
Назив Ппнуђаша, Шлана 
заједнишке ппнуде  

Ушещће 
Шлана у 
заједнишкпј 
ппнуди у % 

Гпдина 

Дпбит пре 
пппрезивао
а 
(000 РСД) 

Укупан 
капитал 
(000 РСД) 

Укупан 
гпдищои 
ппслпвни 
прихпд 
(000 РСД) 

1.   

2016.    

2015.    

2014.    

2.   

2016.    

2015.    

2014.    

3   

2016.    

2015.    

2014.    

 Валута у финансијскпм 
извещтају 

    

  
Дпбит пре пппрезиваоа, RSD 

   

  
Збир ппслпвнпг прихпда, RSD 

 

 
Местп и датум:_____________________________гпдине              _____________________ 
                                                                                                                           пптпис  
                                                                                                                 пвлащћенпг лица  
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Наппмена: 
 Ппдаци унети у пбразац мпрају пдгпварати ппдацима исказаним у финансијским 
извештајима Ппнуђача и/иличлана за ппследое три (3) фискалне гпдине. Све вреднпсти 
мпрају бити исказане у динарима (РСД). У случајуда су ппднети финансијски извештаје 
урађени у валути ЕУР, вреднпсти из извештаја мпрају бити кпнвертпване у валуту РСД, 
применпм средоег курса НБС, такп да 31.12.2016 РСД/ЕУР=123,47,31.12.2015.РСД/ЕУР = 
121,63, 31.12.2014.РСД/ЕУР = 120,96.  
 Укпликп ппдаци из табеле не буду пдгпварали ппдацима из финансијских извештаја, 
биће мерпдавни ппдаци из финансијских извештаја. 
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7. ПБРАЗАЦ - ИСКУСТВП У ИЗВПЂЕОУ РЕКПНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНПГ 

ПСВЕТЉЕОА/ МПДЕРНИЗАЦИЈЕ, РAЦИПНАЛИЗАЦИЈЕ, ПДРЖАВАОА И УПРАВЉАОЕМ 

НА ВИЩЕ ГПДИНА LEDЈАВНПМ РАСВЕТПМ СА ПРЕДМЕТПМ СЛИШНИМ ПРЕДМЕТУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив ппсла: Нетп вреднпст угпвпра (у валути из угпвпра или 
ЕУР): 
 
 

Земља: 
 

Назив изврщипца и партнерске кпмпаније, укпликп 
ппстпји:  
 
 

Назив Клијента: Приближна вреднпст услуга кпју је ппнуђаш пружип 
пп угпвпру (у валути из угпвпра или ЕУР):  
 
 

Адреса: Лице за кпнтакт (Име, функција тел, електрпнска 
ппщта): 
 
 
 

Датум закљушеоа угпвпра:  
 
 
 

Датум ппшетка имплементације (месец/гпдина):  
 
 

Перипд трајаоа угпвпра или перипда 
гарантпвоаза пствареое ефеката 
примеоених МУЕ:  
 
 
 

Датум заврщетка имплементације (месец/гпдина): 

Наративни ппис ппсла и кпнстатација п уреднпм изврщеоу (врста уведених мера, брпј 
уграђених LED технплпгије): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Датум                                              Пвлащћенп                                 Пвлащћенп  
 лице Ппнуђаша                            лице Клијента 
 
_____________                   М.П      _______________              М.П    _________________ 
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8. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  

Опис Јединица Износ 

1. РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ  (трошкови за јавно осветљење у базној години) - Попуњава 

Наручилац 

a) Инсталисани капацитет kW 942,83 

б) Годишња потрошња електричне енергије kWh 3.865.603,00 

ц) Референтна цена електричне енергије  7,94 

*у оригиналној валути РСД 7,94 

**курс 1ЕУР=  118, 1491 RSD, и то је средњи курс НБС на 

дан објављивања јавног позива  

ЕУР 0.067 

д) Годишњи трошкови електричне енергије (1б x 1ц) РСД 30.692.887,8 

e) Годишњи трошкови одржавања јавног осветљења                           РСД 2.416.667,00 

ф)  Укупни трошкови функционисања јавног осветљења 

(1д+1e) 

РСД 33.109.554,8 

2. РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - Попуњава Наручилац 

a) Припремни период и Период имплементације МУЕ  Месеци 6 

б) Понуђено трајање Гарантног периода Године 13 

3. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ (изабрати 

валуту) 

a) Инсталисани капацитети без димовања  kW   

б) Пројекција годишње потрошње електричне енергије  kWh   

ц) Референтна цена електричне енергије (3ц = 1ц) РСД/ЕУР   

д) Пројекција годишњих трошкова електричне енергије (3б x 

3ц) 

РСД/ЕУР   

е) Пројекција годишњих трошкова одржавања јавног 

осветљења 

РСД/ЕУР   

4. ГАРАНТОВАНА УШТЕДА ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НАКОН 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

a) Уштеда годишње потрошње електичне енергије, ГУЕЕ 

(1б - 3б) 

kWh   

б) Ушеда годишњих трошкова електричне енергије (1д - 3д) РСД/ЕУР   

ц) Ушеда годишњих трошкова одржавања јавног осветљења РСД/ЕУР   
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Датум: М.П.  Пптпис ппнуђаша 

 

 _____________________ 

Напомене: 

Образац ппнуде Ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су 
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку 
ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм 
пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача 
из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. Све цене 
израшене у еурима или некпј другпј валути наручилац ће прерачун извршити пп средоем 
курсу Нарпдне банке Србије на дан када је птвараое заппчетп. 

** курс RSD/ЕUR = јесте средои курс НБС на дан пбјављиваоа јавнпг ппзива и примеоује се за 
једнпставније пбрачунаваое пве ппнуде ппштп није мпгуће у мпменту када Ппнуђач 
сачиоава ппнуду да исту прерачунава у складу са Чланпм 19. Став 3ЗЈН и пвај курс се 
кпристи кап референтни самп у пвпм случају. 

 
 
 
 

(наведите уштеду) 

д) Гарантована годишња уштеда оперативних трошкова за 

ЈО(4б+4ц) 

РСД/ЕУР   

е) Гарантована уштеда оперативних трошкова за ЈО  РСД/ЕУР   

ф) Садашња вредност укупних гарантованих уштеда, 

PV(R)  

РСД/ЕУР   

5. НАКНАДА ЗА ПОНУЂАЧА (изабрати валуту) 

а) Гарантована годишња уштеда оперативних трошкова за ЈО 

(∑4д) 

РСД/ЕУР   

б) Процентуални износ накнаде за 13. година у односу на 

гарантовану уштеду (max 100%) - наведите 

%   

ц)Укупна годишња накнада приватном партнеру РСД/ЕУР   

д) Садашња вредност укупне накнаде, PV(C)  РСД/ЕУР   

6. НЕТО САДАШЊА ВРЕДНОСТ ТРОШКОВА 

УГОВОРА О ЈПП, NPV(C)   

РСД/ЕУР   
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VIII. МПДЕЛ УГПВПРА П ЈАВНП-ПРИВАТНПМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРЩЕОЕ УСЛУГА РЕКПНСТРУКЦИЈЕ, 
РАЦИПНАЛИЗАЦИЈЕ И ПДРЖАВАОА ЈАВНПГ ПСВЕТЉЕОА УППЩТИНИ КЛАДПВП 

 

Мпдел угпвпра је припремљен у складу са Правилникпм п утврђиваоу мпдела угпвпра п 
енергетским услугама за примену мера ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти када су кприсници 
из јавнпг сектпра (Сл. Гласник РС 41/15) 

Закљушен између 

Нарушилац: ППЩТИНА КЛАДПВП     

Адреса: Краља Александра 35, 19320 Кладпвп     

Пвлащћени представник: Радисав Шушуланпвић, председник ппщтине   

Матишни брпј:  07213182   

Ппрески идентификаципни брпј: 100697090 

(Ппд)рашун бучета:  840-169640-70  

у даљем тексту: Нарушилац, 

и 

Изврщилац:      

Адреса:      

Пвлащћени представник:    

Матишни брпј:     

Ппрески идентификаципни брпј:  

Текући рашун:    

у даљем тексту: Изврщилац,  

и 

ДПН:      

Адреса:      

Пвлащћени представник:    

Матишни брпј:     

Ппрески идентификаципни брпј:  

Рашун ппсебне намене:    

у даљем тексту: Изврщилац 
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Списак скраћеница 

 

ДПН Друщтвп ппсебне намене  

М&В Мереое и верификација 

МУЕ Мере за ущтеде енергије 

ПДС Пператер дистрибутивнпг система електришне енергије 

ПДВ Ппрез на дпдату вреднпст 

РС Република Србија 

ЈП Јавнп псветљеое 

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Нарушилац је припремип кпнкурсну дпкументацију бр.------, на пснпву кпје је спрпвеп птвпрени 
ппступак Јавне набавке за избпр приватнпг партнера и дпделу јавнпг угпвпра п јавнп-
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приватнпм партнерству за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое дела система 
јавнпг псветљеоа у Ппштини Кладпвп, кпја укљушује примену мера ппбпљщаоа енергетске 
ефикаснпсти и ущтеде у пперативним трпщкпвима јавнпг псветљеоа за деп система јавнпг 
псветљеоа ПпщтинеКладпвп, Циљ прпјекта су ущтеда енергије, пдгпварајуће ущтеде у емисији 
СП2 и ущтеде у пперативним расхпдима јавнпг псветљеоа кап јавнпг пбјекта Нарушипца на 
пснпву јавнп-приватнпг партнерства. У ппступку избпра приватнпг партнера је изабран 
Изврщилац, кпји је дпставип Ппнуду бр. __________ пд ________________. гпдине. 
 

КПНСТАТУЈУЋИ ДА је Нарушилац власник јавнпг пбјекта на кпјем се спрпвпди енергетска услуга 
кпја је предмет јавне набавке;  

КПНСТАТУЈУЋИ ДА је Изврщилац привреднп друщтвп кпје пружа енергетске услуге и кпје 
преузима пбавезу изврщеоа енергетске услуге ущтеде пптрпщое енергије; 

КПНСТАТУЈУЋИ ДА се Нарушилац сматра Јавним партнерпм, а да се Изврщилац сматра 
приватним партнерпм у складу са закпнпм кпји уређује јавнп-приватнп партнерствп и 
кпнцесије у РС; 

КПНСТАТУЈУЋИ ДА је пвај угпвпр дпдељен Изврщипцу у ппступку јавне набавке у складу са 
прпписима кпјим се уређују јавне набавке у РС, и тп за пптребе реализпваоа јавнп-приватнпг 
партнерства у складу са прпписима кпји уређују јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије; 

КПНСТАТУЈУЋИ ДА је Изврщилац пснпвап /пснпваће ДПН са ппдацима 
__________________________________________________________________________________; 

КПНСТАТУЈУЋИ ДА се пвај угпвпр истпвременп сматра и јавним угпвпрпм у складу са закпнпм 
кпји уређује јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије; 

КПНСТАТУЈУЋИ ДА пптписиваоем пвпг угпвпра између Изврщипца, кап приватнпг партнера, и 
Нарушипца, кап јавнпг партнера (у даљем тексту: Угпвпр), Нарушилац има за циљ ппстизаое 
ущтеда енергије, кап и са тим ппвезаних ущтеда у пперативним трпщкпвима угпвпрнпг пбјекта, 
дефинисанпг у прилпгу 1; 

КПНСТАТУЈУЋИ ДА су дана __________.2018. гпдине, Нарушилац и 
_______________________________________ [друштвп за дистрибуцију електричне енергије] 
закљушили Прптпкпл п сарадои и ппдрщци шији главни елементи пп фпрми и сущтини 
пдгпварају нацрту Угпвпра п сарадои и ппдрщци кпји шини саставни деп пвпг угпвпра, кап 
прилпг 7. 

Нарушилац кап јавни партнер и Изврщилац кап приватни партнер су се сппразумели какп следи: 

 

1. ППЈМПВИ 

Ппјмпви упптребљени у пвпм угпвпру имају следеће знашеое за Угпвпрне стране: 

1. Активнпсти имплементације пбухватају све активнпсти за кпје је Изврщилац пдгпвпран 
у складу са пвим угпвпрпм за време перипда имплементације, а кпје су евидентиране у 
дневнику активнпсти у перипду имплементације, щтп између псталпг, укљушује 
изградоу пбјеката, дпградоу, рекпнструкцију, адаптацију и санацију, кап и 
уградоу/инсталацију и пущтаое у прпбни рад инсталација, оихпвих делпва, или 
ппреме и/или спфтвера у угпвпрнпм пбјекту. 

2. Ванредна усклађиваоа представљају усклађиваоа у пднпсу на фактпре шије се 
прпмене пбишнп не пшекују. Пна се тишу прпмена у билп каквим карактеристикама 
угпвпрнпг пбјекта у мерним границама, псим ппменутих независних прпменљивих кпје 
се кпристе за редпвна усклађиваоа. 
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3. Гарантпвана уштеда представља укупан изнпс угпвпрене финансијске ущтеде у тпку 
перипда гарантпваоа, кап резултат примене МУЕ. 

4. Гпдишоа гарантпвана уштеда једнака је гарантпванпј ущтеди ппдељенпј са брпјем 
гпдина трајаоа перипда гарантпваоа. 

5. Гпдишоа пснпвна накнада једнака је гпдищопј гарантпванпј ущтеди ппмнпженпј са 
угпвпреним прпцентпм ппдељене ущтеде кпји припада Изврщипцу. 

6. Гпдишоа уштеда пзнашава пстварену финансијску ущтеду какп је иста пбрашуната у 
пдпбренпм МиВ извещтају за пдређени пбрашунски перипд у тпку перипда 
гарантпваоа. 

7. Дневник активнпсти у перипду имплементације кпји впди изврщилац представља 
дневник свих активнпсти имплементације кпје се спрпвпде пд стране Изврщипца, а 
пптврђују га угпвпрне стране на крају перипда имплементације. 

8. Дневник активнпсти у припремнпм перипду кпји впди изврщилац представља 
дневник свих припремних активнпсти кпје се спрпвпде пд стране Изврщипца, а 
пптврђују га угпвпрне стране на крају припремнпг перипда. 

9. Дпдатна финансијска уштеда пзнашава пстварену финансијску ущтеду кпја премащује 
гарантпвану ущтеду. 

10.  Дпдатна накнада је угпвпрени нпвшани изнпс кпји прелази изнпс пснпвне накнаде, на 
кпју Изврщилац пстварује правп, акп пствари дпдатне ущтеде у перипду гарантпваоа, 
какп је тп ппказанп применпм МиВ плана. 

11.  Енергија пзнашава све видпве енергије, укљушујући електришнy, тпплптну енергију, впду 
и ппвезану пптрпщоу/кприщћеое укљушујући и ангажпвану снагу и/или капацитет. 

12. Извршилац је привреднп друщтвп или предузетник кпји пбавља енергетске услуге, шија 
је ппнуда изабрана у ппступку избпра приватнпг партнера и кпји пптписује пвај угпвпр 
са Нарушипцем. 

13.  Интервентнп пдржаваое је замена сијалица и/или светиљки у слушајевима лпма или 
пщтећеоа кпји нису ппследица активнпсти Изврщипца (пщтећеое пд неппзнатих лица, 
пщтећеоа услед временских неприлика и сл.). Интервентнп пдржаваое се извпди 
према ппсебнпм захтеву Нарушипца и на терет Нарушипца, сагласнп унапред 
дпстављенпм ценпвнику пд стране Изврщипца за сваки тип и врсту инсталираних 
светиљки. 

14. Јавни пбјекат је пбјекат за псветљеое-средствп у јавнпј свпјини Ппщтини Кладпвп, 
схпднп прпписима кпјима се уређује јавна свпјина, ппд кпјим се ппдразумевају пбјекти 
кпји служе за псветљеое сапбраћајне инфраструктуре и других ппврщина у јавнпј 
упптреби, а кпје кпристе грађани, пргани, прганизације и институције Републике Србије, 
пргани и прганизације аутпнпмних ппкрајина, пднпснп јединица лпкалне сампуправе, 
устанпве пснпване пд стране РС, аутпнпмних ппкрајина и јединица лпкалне 
сампуправе, јавна предузећа, јавне службе и други кприсници средстава у јавнпј 
свпјини РС. 

15. Мере за уштеду енергије (МУЕ) јесу мере ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти 
активнпстима кпјима се ппстижу ущтеде пперативних трпщкпва у угпвпрнпм пбјекту. 

16.  Мереое и верификација (М&В) су ппступци и прпцедуре кпје се врще ради ппузданпг 
утврђиваоа пстварене ущтеде енергије и финансијске ущтеде кап резултат активнпсти 
имплементације. 

17.  Наручилац је власник угпвпрнпг пбјекта. 
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18.  Независна прпменљива пзнашава параметар шија се редпвна прпмена пшекује и кпја 
има мерљив ефекат на пптрпщоу енергије у угпвпрнпм пбјекту (кап щтп су радни сати, 
услпви рада и перипдишне прпмене у щеми кприщћеоа релевантних пбјеката). 

19.  Пбрачунски перипд је перипд пд 12 календарских месеци тпкпм кпјих се врщи 
пбрашун ппстигнуте ущтеде енергије и финансијске ущтеде тпкпм перипда гарантпваоа. 

20.  Пвлашћени представници су представници угпвпрних страна, пвлащћени да 
предузимају радое у име и/или за рашун угпвпрних страна. Пва лица мпрају имати 
закпнскп или другп пвлащћеое/пунпмпћје за предузимаое радои и заступаое 
угпвпрних страна, у кпјем је утврђен пбим оихпвих пвлащћеоа у правним ппслпвима 
кпји се пднпсе на пвај угпвпр. 

21. Пператпр дистрибутивнпг система електричне енергије (ПДС) је енергетски субјекат 
кпји врщи пренпс, дистрибуцију, трансппрт или прпдају електришне енергије на 
ппдрушју на кпме се налази угпвпрни пбјекат. 

22.  Пперативни трпшак јесте текући расхпд пп пснпву кприщћеоа енергије и пдржаваоа 
угпвпрнпг пбјекта. 

23.  Пперативнп пдржаваое је редпвнп надгледаое функципнисаоа система јавнпг 
псветљеоа кпји је предмет пвпг угпвпра и реагпваое у слушају ппремећаја у оегпвпм 
раду (шищћеое светиљки, зaмена прегпрелих сијалица, баласта или неисправних 
електрпнских уређаја на светиљци акп ппстпје и сл.). 

24. Пснпвна накнада представља угпвпрени нпвшани изнпс кпји припада Изврщипцу ппд 
услпвпм да испуни угпвпрну пбавезу и пствари гарантпвану ущтеду у перипду 
гарантпваоа, какп је тп приказанп у МиВ плану. 

25.  Перипд гарантпваоа је временски перипд пд краја перипда имплементације дп краја 
угпвпрнпг перипда. 

26. Перипд извештаваоа је перипд пд пп три месеца у тпку перипда гарантпваоа за кпји 
се припремају извещтаји п МиВ у складу са МиВ планпм. 

27.  Перипд имплементације јесте перипд спрпвпђеоа разних активнпсти имплементације 
у вези са спрпвпђеоем МУЕ кпји ппшиое пд датума када угпвпрне стране пптврде 
пптписпм и пешатпм дневник активнпсти у припремнпм перипду и заврщава се када 
угпвпрне стране пптврде пптписпм и пешатпм дневник активнпсти у перипду 
имплементације. 

28. План за мереое и верификацију (МиВ план) је дпкумент кпји садржи унапред 
угпвпрене ппступке и прпцедуре, кпје се спрпвпде с циљем идентификпваоа МиВ 
активнпсти у вези са спрпведеним МУЕ. 

29.  Ппдељена уштеда је ппција у кпјпј се гарантпвана ущтеда дели између Нарушипца и 
Изврщипца у складу са угпвпреним прпцентпм. 

30.  Ппдизвпђач је лице кпје је Изврщилац ангажпвап за делимишнп извпђеое МУЕ из пвпг 
угпвпра, за шије радпве/услуге Изврщилац пдгпвара кап да их је сам изврщип. 

31. Ппнуда представља ппнуду Изврщипца бр._________ пд __________.гпдине, кпја је 
прихваћена пд стране Нарушипца и на пснпву ое је усппстављенп пвп јавнп-приватнп 
партнерствп (прилпжена уз угпвпр кап прилпг 3). 

32. Превентивнп пдржаваое је набавка и замена сијалица, баласта или електрпнских 
уређаја на светиљкама акп ппстпје, када им истекне радни век без пбзира да ли су јпщ у 
функцији. Перипдишни преглед система јавнпг псветљеоа кпји је предмет пвпг угпвпра, 
ради упшаваоа прпблема у сампм оегпвпм зашетку или упшаваоа мпгућнпсти да се 
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десе прпблеми у раду пре негп щтп пни наступе (предлпг Нарушипцу да уклпни растиое 
кпје пмета систем jавнпг псветљеоа и сл.). 

33. Припремне активнпсти су све активнпсти за кпје је Изврщилац пдгпвпран пп пснпву 
пвпг угпвпра у припремнпм перипду и кпје впди у дневнику активнпсти у припремнпм 
перипду, укљушујући између псталпг, временскп планираое, прибављаое дпзвпла, 
мищљеоа и технишких услпва пд ПДС и ЈКП-пва, разраду технишке дпкументације и 
технишку кпнтрплу технишке дпкументације за МУЕ у угпвпрнпм пбјекту, кап и куппвину 
материјала и ппреме и предузимаое мера пптребних за прибављаое правнпснажне 
грађевинске дпзвпле или других дпзвпла пд стране Нарушипца на пснпву кпјих је 
мпгуће заппшети активнпсти у перипду имплементације у складу са важећим 
прпписима. 

34. Припремни перипд је перипд пбављаоа припремне активнпсти, и траје пд 
заппшиоаоа угпвпрнпг перипда дп пптврде пптписпм и пешатпм дневника активнпсти у 
припремнпм перипду пд стране угпвпрних страна. 

35. Прпјекат се пднпси на прпјекат јавнп-приватнпг партнерства из пвпг угпвпра и састпји 
се пд пптпунпг изврщеоа угпвпрних пбавеза угпвпрних страна за време угпвпрнпг 
перипда кпји за циљ има пствариваое ущтеде у енергији, тј. финансијске ущтеде у 
угпвпрнпм пбјекту. 

36.  Пуштаое у прпбни рад јесте активнпст пущтаоа у прпбни рад инсталиране ппреме, 
инсталација и/или делпва инсталација у угпвпрнпм пбјекту, за пптребе прпвере оихпве 
исправнпсти, усклађенпсти са угпвпрним пбавезама и спецификацијама и спремнпсти 
за планирану упптребу и рад. Пущтаое у прпбни рад мпра бити усклађенп са технишким 
прпписима и стандардима кпји се тишу грађевинске дпзвпле или билп кпје друге 
релевантне дпзвпле пптребне за заппшиоаое и извпђеое радпва, те да се упптребна 
дпзвпла за инсталирану ппрему, инсталације и/или делпве инсталација угпвпрнпг 
пбјекта, укпликп је пптребна, мпже прпписнп прибавити. 

37.  Рачун за ппсебне намене јесте рашун кпји птвара Изврщилац, какп би се примаоа и 
издаци у тпку реализације прпјекта впдили пдвпјенп, ради праћеоа изврщаваоа 
оегпвих пбавеза пп пвпм угпвпру. 

38. Редпвна усклађиваоа су усклађиваоа за билп кпје фактпре кпји се пднпсе на прпмене 
независних прпменљивих кпје утишу на пптрпщоу енергије у тпку перипда 
гарантпваоа. 

39.  Референтна цена енергије је нетп цена свакпг вида енергије, дефинисана у кпнкурснпј 
дпкументацији, укљушујући ппсебне цене за јединице пптрпщое и ангажпване снаге 
или капацитета кпје се сматрају неппхпдним, кпја не садржи ПДВ, али садржи све 
накнаде и друге трпщкпве, пбухваћене у пбрашун цена енергије пд стране снабдеваша 
енергијпм. 

40.  Референтни пперативни трпшак је референтна пптрпщоа енергије ппмнпжена са 
референтнпм ценпм енергије и увећана за референтне расхпде за пдржаваое 

41. Референтни перипд је заједнишки дпгпвпрен временски перипд кпји представља 
функципнисаое угпвпрнпг пбјекта пре спрпвпђеоа МУЕ. 

42.  Референтна пптрпшоа енергије пзнашава пптрпщоу енергије и ппвезану ангажпвану 
снагу и/или капацитет угпвпрнпг пбјекта у референтнпм перипду. 

43.  Референтни расхпди за пдржаваое јесу нетп расхпди, дефинисани у кпнкурснпј 
дпкументацији, за пдржаваое ппсебних делпва угпвпрнпг пбјеката на кпје ће имати 
утицај примена МУЕ, кпји не садрже ПДВ, али садрже све накнаде и друге трпщкпве. 
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44. Снабдевач енергијпм је привредни субјекат кпји пбавља делатнпст снабдеваоа 
енергијпм на теритприји на кпјпј се налази угпвпрни пбјекат. 

45.  Угпвпрне стране су Нарушилац и Изврщилац. 

46. Угпвпрни пбјекат јесте систем (мрежа) јавнпг псветљеоа дефинисан у прилпгу 1. и 2. 
пвпг угпвпра, кпји пбухвата насељена места у Ппщтини Кладпвп, на кпјем се примеоују 
МУЕ, а кпји се мпже састпјати из вище делпва система псветљеоа разгранишених 
прекидашима или неким другим физишким или пперативним разгранишеоем оихпвих 
саставних кпмппненти, кпји кпристи Нарушилац. 

47.  Угпвпрни перипд знаши перипд пд пптписиваоа и ступаоа на снагу пвпг угпвпра дп 
истека истпг. 

48.  Усклађиваоа јесу прпмене у референтнпј пптрпщои са циљем неутрализпваоа 
редпвних и ванредних прпмена у пптрпщои енергије шиме се пбезбеђује ппуздана 
пснпва за утврђиваое ущтеда енергије кпје су резултат МУЕ спрпведених пд стране 
Изврщипца. 

49. Уштеда енергије јесте смаоеое у пптрпщои енергије у угпвпрнпм пбјекту. 

50. Финансијска уштеда јесте смаоеое пперативних трпщкпва у угпвпрнпм пбјекту кап 
резултат МУЕ, пбрашунатп на пснпву референтнпг пперативнпг трпщка. 

 

2. ПРЕДМЕТ УГПВПРА 

Предмет пвпг угпвпра јесте спрпвпђеое МУЕ са циљем ефикаснијег кприщћеоа енергије и 
пдгпвараућег смаоеоа емисије CO2, кап и смаоеоа пперативних трпщкпва угпвпрнпг пбјекта. 

Изврщилац се пбавезује да примени такве МУЕ кпјима ће пбезбедити финансијске ущтеде 
угпвпрнпг пбјекта у перипду гарантпваоа, у складу са пвим угпвпрпм (укљушујући све оегпве 
прилпге). 

Све МУЕ кпје се примеоују пп пснпву пвпг угпвпра мпрају бити у складу са ппзитивним 
прпписима и важећим стандардима у Републици Србији. 

 

3. ПВЛАЩЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГПВПРНИХ СТРАНА  

Нарушилац и Изврщилац ће на дан пптписиваоа угпвпра или најкасније у рпку пд три дана пд 
дана пптписиваоа угпвпра, именпвати пвлащћене представнике навпдећи оихпве кпмплетне 
кпнтакт ппдатке. 

Пвлащћени представници угпвпрних страна мпрају имати пвлащћеое да предузимају радое у 
име и/или за рашун Нарушипца или Изврщипца, пднпснп пунпмпћ за заступаое и/или 
представљаое Нарушипца или Изврщипца у свим правним ппслпвима и технишким 
пперацијама кпје се пднпсе на Угпвпр. 

Изјаве угпвпрних страна кпје се пднпсе на угпвпр ппстају пунпважне и прпизвпде дејствп пд 
дана када их прими друга угпвпрна страна, ппд услпвпм да су дпстављене на адресе 
пвлащћених представника угпвпрних страна у складу са угпвпрпм. Дпстављаое на билп кпју 
другу адресу угпвпрне стране не прпизвпди правнп дејствп. 

 

4. УГПВПРНИ ПЕРИПДИ 

4.1. Ппшетак угпвпрнпг перипда 
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Пвај угпвпр и оегпви прилпзи сматра се закљушеним на дан када угпвпрне стране пптпищу 
угпвпр, а укпликп угпвпрне стране не пптпищу истпг дана, пнда се угпвпр сматра закљушеним 
на дан када је угпвпр пптписан пд стране пбе угпвпрне стране и сви пптписани примерци 
дпстављени Нарушипцу. 

 

4.2. Главни перипди угпвпра 

Угпвпр има три главна перипда, у пквиру угпвпрнпг перипда дефинисанпг у складу са шланпм 
4.1 пвпг угпвпра: припремни перипд, перипд имплементације и перипд гарантпваоа. 

Припремни перипд је перипд у кпјем се пбављају активнпсти планираоа и прпјектпваоа кпје 
се тишу припремних активнпсти какп су исте дефинисане у шлану 1. ташка 30. пвпг угпвпра. 
Припремни перипд јесте перипд кпји ппшиое кад и угпвпрни перипд и заврщава се када ппшне 
перипд имплементације. Угпвпрне стране ће верификпвати заврщетак припремнпг перипда 
пптврђиваоем дневника активнпсти у припремнпм перипду. 

Перипд имплементације јесте перипд у кпјем се пбављају разлишите активнпсти на спрпвпђеоу 
МУЕ кпје представљају активнпсти имплементације, какп су исте дефинисане у шлану 1. ташка 1. 
пвпг угпвпра. Перипд имплементације јесте перипд кпји заппшиое на дан када угпвпрне стране 
пптврде дневник активнпсти у припремнпм перипду, а заврщава се када угпвпрне стране 
пптврде дневник активнпсти у перипду имплементације. 

Перипд гарантпваоа јесте перипд кприщћеоа пптенцијала ущтеде енергије угпвпрнпг пбјекта у 
тпку кпјег се пстварује ущтеда енергије, тп јест финансијска ущтеда на пснпву спрпведених 
МУЕ. Перипд гарантпваоа заппшиое на дан када угпвпрне стране пптврде дневник активнпсти 
у перипду имплементације и траје дп краја угпвпрнпг перипда. У свакпм слушају, перипд 
гарантпваоа неће заппшети касније пд истека 9 месеци накпн пптписиваоа угпвпра. 

 

4.3. Трајаое перипда гарантпваоа 

Перипд гарантпваоа ће трајати тринаест (13) гпдина. 

 

5. ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ИЗВРЩИПЦА 

5.1. Правп избпра МУЕ 

Изврщилац ће, у складу са пвим угпвпрпм, укљушујући и све оегпве прилпге, пдлушивати кпје 
МУЕ ће бити примеоене у угпвпрнпм пбјекту Нарушипца. Схпднп тпме, дпкле гпд Изврщилац 
ппступа у складу са свпјим пвлащћеоима и пвим угпвпрпм, Нарушилац не сме да пдбије МУЕ 
нити да пмета активнпсти у вези са МУЕ кпје су наведене у прилпгу 3 уз угпвпр, псим у слушају 
када пне нису у складу са релевантним ппзитивним прпписима, технишким прпписима и 
важећим стандардима у Републици Србији или другим угпвпрним пбавезама. 

У слушају када Изврщилац прпцени пре краја перипда имплементације да измене МУЕ мпгу:  

1. Пбјективнп бити пптребне да би имплементација МУЕ била извпдљива и/или да би 
били испуоени услпви из прпписа из пбласти безбеднпсти и здравља на раду, 
прптивппжарне защтите и защтите живптне средине, билп збпг неслагаоа између 
релевантне технишке дпкументације и стварнпг стаоа угпвпрнпг пбјекта, билп збпг 
другпг пправданпг технишкпг разлпга; и/или  

2. Резултирати ефикаснијим нашинпм пствариваоа финансијске ущтеде једнаке или веће 
пд гарантпване ущтеде,  

3. Изврщилац ће тада дпставити Нарушипцу писани захтев са пбразлпжеоем, ради 
прибављаоа сагласнпсти Нарушипца да имплементира предлпжене прпмене, а такав 
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захтев Нарушилац неће пдбити без пправданпг разлпга, а акп захтев буде пдбијен 
Нарушилац ће Изврщипцу у писанпј фпрми дпставити пбразлпжене разлпге пдбијаоа. 

Нарушилац је пбавезан да на писани захтев, у рпку пд 15 дана пд пријема захтева, Изврщипцу 
дпстави пдгпвпр. Укпликп Нарушилац пдбије захтев, пбавезан је да у писменпј фпрми дпстави 
Изврщипцу пбразлпжене разлпге за пдбијаое. 

Укпликп Нарушилац не пдгпвпри на писани захтев Изврщипца у наведенпм рпку пд 15 дана, 
сматраће се да је такав захтев пдпбрен. 

Укпликп су прпмене МУЕ такве прирпде да у складу са важећим прпписима захтевају измене и 
дппуне угпвпра, у рпку пд наредних пет дана пд дана када Нарушилац пдпбри захтев из ст.2 и 3. 
пвпг шлана, тп јест пд дана пд кпјег се сматра да је Нарушилац пдпбрип захтев Изврщипца у 
складу са ставпм 5. пвпг шлана. Нарушилац ће ппкренути ппступак прибављаоа пдпбреоа за 
закљушеое измена и дппуна пвпг угпвпра да би се релевантне измене МУЕ укљушиле у угпвпр у 
складу са закпнпм кпји регулище јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије и у истпм перипду ће 
дпставити писанп пбавещтеое Изврщипцу у вези са правним мерама предузетим с тим у вези. 

У рпку пд пет дана пд дана на кпји Нарушилац прпписнп прибави пдпбреоа неппхпдна за 
измену и дппуну пвпг угпвпра, Нарушилац и Изврщилац ће закљушити измене и дппуне пвпг 
угпвпра да би се релевантне измене МУЕ укљушиле у угпвпр у складу са закпнпм кпји регулище 
јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије. 

За време перипда кпји ппшиое на датум када Изврщилац дпстави Нарушипцу захтев за измене 
МУЕ у складу са ставпм 3. пвпг шлана и заврщава се на дан када се релевантна измена и дппуна 
угпвпра прпписнп закљуши између страна у складу са ст.3–7. пвпг шлана. Рпкпви за изврщеое 
угпвпрних пбавеза Изврщипца у припремнпм перипду и/или перипду имплементације не теку 
и сви релевантни датуми и/или рпкпви биће прпдужени за перипд за кпји нису текли. 

 

5.2. Пбавеза пбезбеђиваоа финансијских средстава за спрпвпђеое МУЕ 

Изврщилац се пбавезује да пбезбеди средства за финансираое расхпда Прпјекта из сппственпг 
капитала и кредита и другпг извпра финансираоа: 

- Сппствени капитал и кредит. 

 

5.3. Пбавеза да гарантује минимални изнпс финансијске ущтеде 

У складу са шланпм 5.1. пвпг угпвпра, Изврщилац прихвата ризик у ппгледу ппстизаоа 
финансијске ущтеде какп је иста наведена у прихваћенпј ппнуди, а на пснпву анализе кпју је 
лишнп спрпвеп у угпвпрнпм пбјекту Нарушипца. Дата угпвпрна пбавеза је детаљније пписана у 
пдељку 9. пвпг угпвпра. 

 

5.4. Пбавеза сарадое у прибављаоу пптребних дпзвпла и пдпбреоа 

Изврщилац има пбавезу да за време шитавпг угпвпрнпг перипда прибавља све неппхпдне 
дпзвпле и пдпбреоа за примену МУЕ (укпликп су исте пптребне) у име и за рашун Нарушипца, у 
мери у кпјпј је тп дпзвпљенп важећим прпписима. У слушају када важећи прпписи не 
дпзвпљавају да Изврщилац прибави такве дпзвпле и пдпбреоа у име и за рашун Нарушипца, 
Изврщилац ће пружити сву разумну ппмпћ Нарушипцу у прибављаоу тих дпзвпла и пдпбреоа. 

Нарушилац има пбавезу да сарађује у гпре наведенпм ппступку прибављаоа свих неппхпдних 
дпзвпла и пдпбреоа кпјима се пдпбрава изврщеое таквих ппслпва, кап и да дпстави сву 
неппхпдну дпкументацију кпјпм распплаже или је на пснпву технишких и других релевантних 
прпписа РС дужан, пднпснп у мпгућнпсти да је пбезбеди. 
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5.5. Усклађенпст са прoписима 

Изврщилац има пбавезу да ппступа у складу са закпнпм, технишким и другим прпписима и 
дпбрим ппслпвним пбишајима у РС приликпм изврщаваоа свпјих угпвпрних пбавеза, кап и у 
складу са пвим угпвпрпм прпписаним правилима, укљушујући пна у шлану 7.3 пвпг угпвпра. 

Изврщилац је пбавезан да свпје угпвпрне пбавезе изврщава струшнп и пдгпвпрнп. 

 

5.6. Пбавеза изврщипца на спрпвпђеое активнпсти у припремнпм перипду 

5.6.1 У припремнпм перипду пбавезе Изврщипца, између псталпг, пбухватају: 

1. Инфпрмисаое пвлащћенпг представника Нарушипца п свим МУЕ шија је 
имплементација предвиђена у угпвпрнпм пбјекту, а пре негп щтп су имплементиране. 
Изврщилац ће размптрити све резерве и захтеве за изменама или алтернативне 
предлпге Нарушипца и прпценити оихпве дпбре и лпще стране. Укпликп Изврщилац не 
види пбјективну технишку нити финансијску кприст у вези са пвим предлпзима, има 
пбавезу да пбавести Нарушипца п таквим закљушцима и биће му дпзвпљенп да 
спрпведе кпнкретне МУЕ пнакп какп је тп предвиђенп у оегпвпј ппнуди и у складу са 
пвим угпвпрпм; 

2. Пп пптреби, израду и пптписиваое и/или прибављаое технишке дпкументације 
неппхпдне за прибављаое пбавезних дпзвпла, какп тп захтевају важећи прпписи и 
спрпвпђеое пдређених активнпсти у вези са тим; 

3. Набавку пптребне ппреме и материјала; 

4. Редпвнп впђеое дневника активнпсти у припремнпм перипду, према шл.7.2. пвпг 
угпвпра; 

5. Спрпвпђеое активнпсти и ппступака неппхпдних за Нарушипшевп прибављаое 
правнпснажне грађевинске дпзвпле или других дпзвпла на пснпву кпјих Изврщилац 
мпже да птппшне активнпсти имплементације, укпликп је прибављаое таквих дпзвпла 
неппхпднп у кпнкретнпм слушају према важећим прпписима, кап и спрпвпђеое других 
припремних активнпсти. 

 

5.6.2 Пбавеза Изврщипца на спрпвпђеое активнпсти у перипду имплементације 

У перипду имплементације пбавезе Изврщипца, између псталпг, пбухватају: 

1. извпђеое радпва, уградоу и инсталацију ппреме, уређаја и других инсталација или 
оихпвих делпва; 

2. планираое и кппрдинацију активнпсти имплементације са пвлащћеним представникпм 
Нарушипца, какп би се пметаое редпвнпг рада угпвпрнпг пбјекта свелп на најмаоу 
мпгућу меру; 

3. дефинисаое пперативних прпцедура и прпцедура пдржаваоа; 

4. идентификпваое специфишних активнпсти управљаоа енергијпм; 

5. пдржаваое и замену ппстпјећих инсталација, делпва истих, или ппреме угпвпрнпг 
пбјекта; 

6. ажурнп извещтаваое Нарушипца у слушајевима када Изврщилац дпђе дп сазнаоа кпја 
мпгу бити пд битнпг утицаја на безбеднпст или ефикаснп кприщћеое угпвпрнпг пбјекта; 

7. у пдгпварајућим слушајевима, дпбијаое стандардних гаранција пд Ппдизвпђаша, 
исппрушилаца ппреме и материјала за ефикаснпст, квалитет и исправнп 
функципнисаое; 
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8. пријем ппреме и материјала у угпвпрнпм пбјекту; 

9. редпвнп впђеое грађевинскпг дневника, грађевинске коиге и других евиденција 
предвиђених важећим прпписима; 

10. редпвнп впђеое дневника активнпсти у перипду имплементације, у складу са шланпм 
7.3. пвпг угпвпра; 

11. правилнп и редпвнп пдлагаое неисправних и/или замеоених инсталација, делпва 
инсталација и ппреме за МУЕ, у складу са важећим прпписима РС; 

12. пущтаое у прпбни рад изведених радпва, инсталиране ппреме, инсталација и/или дела 
инсталација, у складу/и акп је тп прпписанп важећим прпписима, укљушујући прпверу 
степена псветљенпсти у складу са инструкцијама наведеним у прилпгу 6; 

13. спрпвпђеое свих активнпсти пптребних за прибављаое упптребне дпзвпле, какп је тп 
захтеванп важећим прпписима и пптребнп за испуоаваое других пбавеза везаних за 
активнпсти имплементације. 

 

5.6.3 Пбавеза Изврщипца на спрпвпђеое активнпсти у перипду гарантпваоа 

У перипду гарантпваоа пбавезе Изврщипца, између псталпг, пбухватају: 

1. пбављаое свих ппступака и прпцедура за мереое и верификацију и састављаое 
извещтаја п мереоу и верификацији у складу са МиВ планпм кпји приказује пстварене 
ущтеде енергије и финансијске ущтеде за сваки трпмесешни перипд; 

2. рад и пдржаваое ппреме и система уграђених у пквиру МУЕ, у смислу пперативнпг и 
превентивнпг пдржаваоа, и перипд реагпваоа на пријаву кварпва у рпку пд најдуже 48 
шаспва пд шаса пријаве, у складу са пперативним прпцедурама и прпцедурама 
пдржаваоа, уз пбавезу квалитета пдржаваоа пд најмаое 98% исправних светиљки у 
свакпм тренутку у свакпм насељенпм месту кпје спада у угпвпрни пбјекат;  

3. интервентнп пдржаваое пп писанпм захтеву Нарушипца. Перипд реагпваоа треба да 
буде у рпку пд 48 шаспва, акп је дпщлп дп нарущаваоа стаоа ппреме и система 
уграђених у пквиру МУЕ. Интервентнп пдржаваое плаћа Нарушилац; 

4. ажурираое и/или унапређеое инсталиранпг спфтвера, акп се кприснишки спфтвер 
предвиђа у ппнуди Изврщипца. 

 

5.7. Пбавеза транспарентнпсти 

Изврщилац има пбавезу транспарентнпсти у ппгледу МУЕ кпје треба да буду спрпведене у тпку 
шитавпг угпвпрнпг перипда и у складу с тим изришиту пбавезу да редпвнп впди дневник 
активнпсти у припремнпм перипду и дневник активнпсти у перипду имплементације у складу 
са пвим угпвпрпм, кап и да Нарушипца у свакп дпба пбавещтава п свпјим активнпстима у: 

1. фази планираоа и прпјектпваоа у пквиру припремнпг перипда. 

2. ппступку дпбављаоа ппреме у пквиру припремнпг перипда, 

3. активнпстима имплементације, пущтаоу у прпбни рад итд. за време перипда 
имплементације. 

Изврщилац има пбавезу да птвпри и впди рашун ппсебне намене на кпјем се врще сва 
примљена и изврщена плаћаоа Изврщипца у вези са спрпвпђеоем пбавеза Изврщипца пп 
пвпм угпвпру, какп је тп наведенп у шлану 5.11.пвпг угпвпра. 

Нарушилац ће у свакпм тренутку имати правп да настави да прпверава све угпвпрне аранжмане 
и трпщкпве Изврщипца настале у вези са пвим угпвпрпм прекп рашуна ппсебне намене из става 
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2.пвпг шлана, а све у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима кпји регулищу јавнп-приватнп 
партнерствп и кпнцесије, какп је тп наведенп у шлану 6.2. пвпг угпвпра. 

 

5.8. Правп кприщћеоа ппдатака п прпјекту у кпмерцијалне сврхе 

Изврщилац је пвлащћен да, у складу са прпписима кпји се пднпсе на Нарушипца, слпбпднп 
ушини јавним елементе прпјекта из угпвпра кап референтни прпјекат и у ту сврху кпристи 
фптпграфије угпвпрнпг пбјекта и/или свпјих услуга и радпва изврщених на угпвпрнпм пбјекту, 
уз претхпдну сагласнпст/пдпбреое Нарушипца шије даваое неће бити безразлпжнп пдлаганп, а 
све у циљу защтите права Нарушипца. 

 

5.9. Правп уступаоа пптраживаоа 

Закљушиваоем пвпг угпвпра, Нарушилац изражава свпју сагласнпст да ће Изврщилац имати 
пвлащћеое да уступи пптраживаоа настала на пснпву пснпвне накнаде из шлана 10.2.пвпг 
угпвпра финансијеру/банци у складу са закпнпм кпји уређује јавнп-приватнп партнерствп и 
кпнцесије и псталим важећим прпписима РС. 

Нарушилац неће имати других пбавеза према таквпм преузимапцу (финансијеру/ банци). 
Укпликп гарантпвана ущтеда не буде пстварена у складу са угпвпрпм, Нарушилац ће имати 
правп наплате пенала у слушају непстварене гарантпване ущтеде накпн пбрашунскпг перипда. 
Месешну накнаду ка Изврщипцу Нарушилац плаћа у фикснпм изнпсу све дп краја перипда 
гарантпваоа.  

 

5.10. Ангажпваое Ппдизвпђаша 

Изврщилац ће, какп је наведенп у Ппнуди, кап Ппдизвпђаша ангажпвати 
_________________________________________________________________________________, 
са шијим се избпрпм Нарушилац сагласи. 

Изврщилац је пдгпвпран према Нарушипцу за све активнпсти и прппусте свакпг Ппдизвпђаша из 
става 1.пвпг шлана кап да је сам такве активнпсти спрпвеп или прппусте нашинип. 

У тпку угпвпрнпг перипда, Изврщилац мпже ангажпвати Ппдизвпђаша кпјег није навеп у 
ппнуди, акп је на страни Ппдизвпђаша, накпн ппднпщеоа ппнуде, настала трајнија 
несппспбнпст плаћаоа, ппд услпвпм да тп нпвп лице испуоава све услпве пдређене за 
Ппдизвпђаша и да Изврщилац за тп дпбије претхпдну сагласнпст Нарушипца. 

Нарушилац ће ускратити свпју сагласнпст за ангажпваое Ппдизвпђаша самп акп за тп ппстпје 
пправдани разлпзи. 

 

5.11. Пбавеза Изврщипца да пснује Друщтвп ппсебне намене и птвпри Рашун ппсебне намене 

Пдмах накпн закљушеоа пвпг угпвпра, а најкасније у рпку пд 30 дана пд закљушеоа, Изврщилац 
је пбавезан да пснује нпвп Друщтвп за ппсебне намене. 

Друщтвп за ппсебне намене је привреднп друщтвп кпје ће пснпвати приватни партнер 
искљушивп и самп за пптребе реализације пвпг прпјекта јавнп-приватнпг партнерства. 
Пснивашка и управљашка права уређују се Пснивашким актпм и уређују се  у складу са закпнпм 
кпјим се уређује пплпжај привредних друщтава. 

Друщтвп за ппсебне намене је 100% у власнищтву приватнпг партнера, а оегпвим Пснивашким 
актпм ће се дефинисати минималнп следећа права Нарушипца: 
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Друщтвп за ппсебне намене има надзпрни пдбпр пд три шлана. 

Представник јавнпг партнера има права , у складу са статутпм и закпнима РС. 

Друщтвп заступа директпр Друщтва. 

Надзпрни пдбпр сваке гпдине дп 30. маја припрема извещтај п резултатима ппслпваоа и 
ппстигнутим финансијским ущтедама и п тпме писменп извещтава Скупщтину ппщтине 
__________________. 

Друщтвп за ппсебне намене ће пд псниваоа имати Рашун ппсебне намене кпд ппслпвне банке 
прекп кпје ће се примати гпдищоа накнада. Рашун ппсебне намене ће бити једини рашун кпји 
Изврщилац кпристи за усмераваое примаоа и врщеое свих плаћаоа у тпку изврщаваоа свпјих 
пбавеза пп пвпм угпвпру. 

За врщеое пренпса средстава из бучета пп пвпм угпвпру, Изврщилац је пбавезан да се усклади 
са прпписима кпјима се уређује бучетски систем. 

Друщтвп ппсебне намене има сва права и пбавезе кпја припадају Изврщипцу у складу са пвим 
угпвпрпм кап и правп уступаоа пптраживаоа у име Друщтва ппсебне намене у складу са 
шланпм 5.9. 

 

 

5.12. Пбавеза Изврщипца да плаћа накнаду ПДС-у 

Изврщилац ће бити у пбавези да ___________________________________________ *назив 
друштва за дистрибуцију електричне енергије, пднпснп оегпвпг пгранка+, кап ПДС-у, 
редпвнп плаћа накнаде за услуге кпје предметни ПДС пружи у вези са изврщеоем пвпг 
угпвпра, а кпје услуге су пдређене у угпвпру п сарадои и ппдрщци закљушенпм између 
предметнпг ПДС-а и Нарушипца, ппменутпг у ставу 8. Преамбуле пвпг угпвпра  (прилпг 7 пвпг 
угпвпра). 

У слушају да тпкпм угпвпрнпг перипда пдгпварајући ПДС престане са пружаоем услуга 
наведеним у претхпднпм ставу и други субјекат заппшне са пружаоем тих услуга (кап резултат 
примене ппзитивних прпписа или из других разлпга). Изврщилац ће предузети све разумне и 
благпвремене мере и активнпсти, а Нарушилац ће пружити сву неппхпдну ппмпћ и ппдрщку, 
какп би закљушип нпви угпвпр п сарадои и ппдрщци са нпвим субјектпм, при шему ће и тај 
угпвпр имати фпрму и садржину идентишну пнпј датпј у тексту кпји је пвде прилпжен кап 
прилпг 7., и тп са пснпвним циљем да се предметне услуге наставе пружати кпнтинуиранп и без 
прекида. 

Нарушилац ће тпкпм целпг перипда гарантпваоа плаћати редпвнп месешне рашуне за 
електришну енергију. 

 

6. ПРАВА И ПБАВЕЗЕ НАРУШИПЦА 

 

6.1. Правп Нарушипца да утише на прпјекат Изврщипца 

Без пбзира на шлан 5.1. угпвпра, Изврщилац има пбавезу да се уздржи пд спрпвпђеоа 
намераваних МУЕ, пп пријему писанпг пбавещтеоа пд Нарушипца у следећим слушајевима: 

1. укпликп Изврщилац упркпс захтеву Нарушипца да тп уради, не дпкаже да МУЕ мпгу да 
се спрпведу према важећим стандардима и ппзитивним прпписима у РС; 

2. укпликп Изврщилац не ппступи у складу са критеријумима транспарентнпсти из шлана 
5.7. пвпг угпвпра у вези са МУЕ. 
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У слушају да се Изврщилац и Нарушилац не слпже са Изврщипшевим дпказима да МУЕ 
задпвпљавају важеће стандарде и прпписе, несппразум се рещава у складу са шланпм 16.1.пвпг 
угпвпра. 

 

6.2. Правп Нарушипца да кпнтрплище рашун ппсебне намене Изврщипца 

Нарушилац ће тпкпм шитавпг угпвпрнпг перипда имати правп да кпнтрплище и прпверава рашун 
ппсебне намене Изврщипца из шл. 5.11. пвпг угпвпра у складу са закпнима и релевантним 
ппдзакпнским актима кпји регулищу јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије. 

 

6.3. Пбавеза Нарушипца да пружи ппдрщку за прпјектпваое и спрпвпђеое МУЕ 

6.3.1. Ппщте пбавезе Нарушипца 

Нарушилац има пбавезу да: 

1. у разумнпј мери сарађује са Изврщипцем у напприма да имплементира и финансира 
МУЕ у угпвпрнпм пбјекту и да ппстигне намеравану гарантпвану ущтеду какп је 
наведена у ппнуди Изврщипца и у угпвпру;  

2. испуни свпје угпвпрне пбавезе наведене у пвпм угпвпру са циљем да дппринесе 
свпђеоу на најмаоу мпгућу меру трпщкпва имплементације и пперативних трпщкпва 
Изврщипца у угпвпрнпм перипду. Ради ппстизаоа пвпг циља, Нарушилац је сагласан да 
у разумнпј мери сарађује са Изврщипцем у свим фазама прпјекта предвиђенпг пвим 
угпвпрпм; 

3. редпвнп измирује пбавезе за исппрушену енергију, ка енергетскпм субјекту кпји врщи 
исппруку и прпдају електришне енергије за Угпвпрени пбјекат и пбезбеди снабдеваое 
Угпвпрнпг пбјекта електришнпм енергијпм. 

 

6.3.2. Пбавезе Нарушипца у припремнпм перипду 

У припремнпм перипду пбавезе Нарушипца, између псталпг, пбухватају : 

1) Дпстављаое свих инфпрмација, у мери у кпјпј је тп мпгуће, какп би Изврщилац 
благпвременп изврщип свпје активнпсти, щтп пбухвата, између псталпг, и дпстављаое: 

 ппстпјеће технишке дпкументације п угпвпрнпм пбјекту, кап и ппдатака п раду и 
пдржаваоу система и ппреме у угпвпрнпм пбјекту; 

 евиденција и ппдатака у вези са пптрпщопм енергије за угпвпрни пбјекат, кап и 
других релевантних инфпрмација (укпликп нису дпступне, Нарушилац ће захтевати 
пд снабдеваша енергије да их дпставе); 

 свих прпписима утврђених услпва и пгранишеоа и свих редпвних ппзнатих 
грађевинских и технишких услпва и пгранишеоа кпја се изришитп пднпсе на 
угпвпрни пбјекат, а пдступају пд пних кпја се редпвнп примеоују на изградоу; 

 свих других инфпрмација и/или дпкументације кпја је пбјективнп пптребна. 

2) Нарушилац ће ставити на распплагаое свпје инжеоере задужене за пдржаваое и 
пперативнп пспбље за пптребе кпнтаката са Изврщипцем какп и све друге службенике, 
заппслене и представнике кпји мпгу имати релевантна сазнаоа, на пснпву ппвремених 
разумних захтева Изврщипца; 

3) Нарушилац ће прегледати и пдпбрити или пснпванп пдбити (збпг пдступаоа пд важећих 
прпписа и пбавезних стандарда, немпгућнпсти спрпвпђеоа МУЕ збпг непшекиваних 
прпмена на угпвпрнпм пбјекту, немпгућнпсти спрпвпђеоа МУЕ збпг нпрмалних услпва 
кпји се не мпгу прпменити, итд.) технишку дпкументацију израђену пд стране Изврщипца 
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пре оенпг фпрмалнпг пдпбреоа у складу са прпписима кпји уређују пбласт планираоа и 
изградое, у писанпм пблику у рпку пд 15 дана пд датума дпстављаоа такве технишке 
дпкументације пвлащћеним представницима Нарушипца пд стране Изврщипца. У слушају 
несппразума између Нарушипца и Изврщипца у ппгледу пснпва за таквп пдбијаое, 
несппразум ће се рещавати у складу са шланпм 17.1. пвпг угпвпра; 

4) Ппд услпвпм да Изврщилац ваљанп спрпведе припремне активнпсти и прибави 
правнпснажну грађевинску дпзвплу или друге дпзвпле пптребне за заппшиоаое 
активнпсти имплементације, укпликп је тп прпписанп важећим прпписима у РС, 
Нарушилац ће пдпбрити дневник активнпсти у припремнпм перипду. 

 

6.3.3. Пбавезе Нарушипца у перипду имплементације 

У перипду имплементације пбавезе Нарушипца, између псталпг, пбухватају: 

1. дпзвплу исппруке ппреме и материјала у угпвпрнпм пбјекту Нарушипца; 

2. пбезбеђеое непгранишенпг приступа угпвпрнпм пбјекту Изврщипцу и оегпвпм пспбљу, 
или Ппдизвпђашима кпје је пн пвластип, какп би мпгли да изврще све дужнпсти 
ппвезане са пвим угпвпрпм за време редпвнпг раднпг времена, или у другп време кпје 
разумнп затражи Изврщилац, ппд услпвпм да тп нема негативан утицај на рад 
угпвпрнпг пбјекта; 

3. извещтаваое Изврщипца, без пдлагаоа, када Нарушилац дпђе дп сазнаоа кпја мпгу 
бити пд битнпг утицаја на угпвпрне пбавезе пбе угпвпрне стране, или мпгу бити пд 
утицаја на безбеднпст или ефикаснпст спрпвпђеоа прпјекта или кприщћеое угпвпрнпг 
пбјекта; 

4. преглед и пдпбреое или пснпванп пдбијаое пдгпварајуће технишке дпкументације, у 
писанпм пблику, у рпку пд 15 дана пд када их Изврщилац дпстави пвлащћенпм 
представнику Нарушипца. У слушају неслагаоа између Нарушипца и Изврщипца у 
ппгледу пснпва за пдбијаое, несппразум ће се рещавати у складу са шланпм 16.1. пвпг 
угпвпра; 

5. прихватаое пдређених разумних и временски пгранишених разлпга за спрешенпст за 
извпђеое и пријем радпва и дпзвплу/ппмпћ Изврщипцу да изврщи радпве у складу са 
дпгпвпреним планпм градое; 

6. активнп ушествпваое у Изврщипшевим активнпстима пущтаоа у прпбни рад; 

7. пбезбеђеое дпвпљнпг и адекватнпг прпстпра, акп га има на распплагаоу, без наплате 
закупнине, за складищтеое материјала у угпвпрнпм пбјекту; 

8. ппступаоа какп би се защтитип прпјекат и ппвезани радпви, материјали и ппрема пд 
пщтећеоа, крађе или злпупптребе; 

9. пдпбреое дневника активнпсти у перипду имплементације, ппд услпвпм да Изврщилац 
ваљанп спрпведе активнпсти имплементације и прибави правнпснажну упптребну 
дпзвплу или друге дпзвпле кпје су пптребне у складу са важећим прпписима. 

 

6.3.4. Пбавезе Нарушипца у перипду гарантпваоа 

У перипду гарантпваоа пбавезе Нарушипца, између псталпг, пбухватају: 

1. извещтаваое Изврщипца п свим прпменама у референтнпј пптрпщои угпвпрнпг 
пбјекта кпје пптенцијалнп захтевају ванредна усклађиваоа, шим је тп мпгуће, али 
свакакп не касније пд 10 дана пд дана настанка таквих прпмена; 

2. стараое да се угпвпрни пбјекат правилнп кпристи и пдржава у складу са смерницама 
кпје су заједнишки утврдили Нарушилац и Изврщилац; 
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3. пмпгућаваое слпбпднпг приступа угпвпрнпм пбјекту ради пдржаваоа щтп ппдразумева 
уклаоаое грана дрвећа, биљака, паркираних впзила, тезги, такси станица, 
привремених пбјеката и др; 

4. пбезбеђиваое асистенције лпкалне станице сапбраћајне пплиције акп тпкпм извпђеоа 
пдржаваоа угпвпрнпг пбјекта сапбраћај треба да се привременп заустави или дпдатнп 
регулище; 

5. у слушају пптребе, пбезбеђиваое сарадое псталих кпмуналних служби тпкпм извпђеоа 
пдржаваоа угпвпрнпг пбјекта; 

6. извещтаваое п квару МУЕ; 

7. стараое да сва накнадна ппдещаваоа инсталација и оихпвих делпва и ппреме пд 
стране Нарушипца или билп кпг трећег лица, са кпјима је Нарушилац уппзнат, а кпја су 
битна за утрпщак енергије и изврщеое пбавеза, буду пажљивп евидентирана и да 
Изврщилац п истим буде пбавещтен без пдлагаоа; 

8. защтиту угпвпрнпг пбјекта пд намернпг физишкпг пщтећеоа; 

9. дпстављаое или пмпгућаваое Изврщипцу да приступи ппдацима пптребним за 
припрему извещтаја п мереоу и верификацији у складу са пдпбреним планпм за 
мереое и верификацију; 

10. преглед и пдпбреое извещтаја п МиВ састављенпг на пснпву МиВ плана. 

11. Изврщилац има правп да тражи накнаду щтете кпја настане кап ппследица 
неппщтпваоа пбавеза из пвпг шлана пд стране Нарушипца. 

 

6.4. Пбавеза Нарушипца на снпщеое трпщкпва санације непредвиђених щтета за време 
угпвпрнпг перипда 

У слушају да тпкпм угпвпрнпг перипда дпђе дп непредвиђених пщтећеоа на угпвпрнпм пбјекту, 
кпја нису прпузрпкпвана активнпстима Изврщипца, а шија је санација (пправка или замена) 
неппхпдна за изврщеое угпвпрних пбавеза Изврщипца, Нарушилац је пбавезан да у најкраћем 
мпгућем рпку предузме све мере пптребне за санацију и да снпси трпщкпве санације, за кпје 
време ће изврщеое угпвпрних пбавеза Изврщипца бити пбустављенп у мери у кпјпј је оихпвп 
изврщеое пнемпгућенп или птежанп услед таквих непредвиђених пщтећеоа. 

Без пбзира на наведенп у ставу 1.пвпг шлана, Изврщилац мпже на изришит захтев Нарушипца и у 
складу са важећим закпнпм кпји уређује пбласт јавнп-приватнпг партнерства и кпнцесија и 
другим прпписима, закљушити измене и дппуне пвпг угпвпра са циљем регулисаоа изврщеоа 
свих радпва пд стране Изврщипца у вези са санацијпм непредвиђених пщтећеоа из става 1. 
пвпг шлана, уз схпдну примену правила наведених у шлану 5.1. пвпг угпвпра. 

Изврщилац има правп да захтева накнаду щтете кпја настане кап ппследица неппщтпваоа 
пбавеза из пвпг шлана пд стране Нарушипца. 

 

6.5. ИЗМЕНЕ ТПКПМ ТРАЈАОА УГПВПРА 
 
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац ће дпзвплитиизмене угпвпра укпликп се 
ппвећа пбим предмета јавне набавке, збпг непредвиђених пкплнпсти, с тим да се вреднпст 
угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне вреднпстипрвпбитнп закљушенпг угпвпра, 
при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не мпже да буде већа пд вреднпсти из шлана 39. 
став 1. Закпна. 
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац мпже да дпзвпли прпмену цене и других 
битних елемената угпвпра из пбјективних разлпга: 
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- Укпликп наступе пне пкплнпсти за кпје нарушилац и дпбављаш нису знали нити мпгли да 
знају у мпменту закљушеоа Угпвпра, те схпднп тпме нису у мпгућнпсти да у пптпунпсти 
изврще Угпвпрпм преузете пбавезе. 

- Укпликп наступе пне пкплнпсти дефинисане кап вища сила (ппплаве, ппжар, 
земљптрес...), а кпје су прпузрпкпвале немпгућнпст испуоеоа угпвпрених пбавеза 
угпвпрних страна у угпвпрпм пдређенпм рпку. 

- Укпликп наступе све пне пкплнпсти кпје представљају пснпв за измену Угпвпра и у 
интересу су нарушипца. 

- Укпликп наступе све пне пкплнпстипредвиђене ппсебним прпписима. 
 
 

7. ПРПЦЕДУРЕ И АКТИВНПСТИ 

 

7.1. Дневник активнпсти у припремнпм перипду и у перипду имплементације 

Изврщилац има пбавезу да впди дневнике активнпсти и у припремнпм перипду и у перипду 
имплементације. 

Дневник активнпсти у припремнпм перипду и дневник активнпсти у перипду имплементације 
мпрају бити дпступни свакпм пвлащћенпм представнику угпвпрних страна за време шитавпг 
угпвпрнпг перипда. 

Извпђеое припремних активнпсти у припремнпм перипду и активнпсти имплементације у 
перипду имплементације пд стране Изврщипца пптврђују се верификацијпм дневника 
активнпсти у припремнпм перипду и дневника активнпсти у перипду имплементације пд 
стране пвлащћенпг представника Нарушипца. 

Дневник активнпсти у припремнпм перипду пптврђује се пешатпм и пптписпм угпвпрних страна 
накпн щтп су изврщене све припремне активнпсти предвиђене пвим угпвпрпм, пднпснп 
дневник активнпсти у перипду имплементације пптврђује се пешатпм и пптписпм угпвпрних 
страна накпн щтп су изврщене све активнпсти имплементације предвиђене пвим угпвпрпм. 
Пдмах накпн щтп све припремне активнпсти предвиђене пвим угпвпрпм буду изврщене пд 
стране Изврщипца и пптврђене пд стране угпвпрних страна, свака угпвпрна страна ће 
пптписати дневник активнпсти у припремнпм перипду. 

 

7.1.1. Дневник активнпсти у припремнпм перипду 

Изврщипшев дневник активнпсти у припремнпм перипду ће евидентирати све припремне 
активнпсти Изврщипца, а нарпшитп пне кпји се пднпсе на: 

1. временскп планираое и рпкпве, прибављаое дпзвпла, пдпбреоа, мищљеоа и 
технишких услпва пд ПДС и Ппщтине, развпј технишке дпкументације и оену технишку 
кпнтрплу; 

2. прибављаое правнпснажне грађевинске дпзвпле и/или других дпзвпла кпје 
пмпгућавају заппшиоаое активнпсти имплементације, укпликп је прибављаое таквих 
дпзвпла неппхпднп у кпнкретнпм слушају према важећим прпписима. 

 

7.1.2. Дневник активнпсти у перипду имплементације 

Дневник активнпсти у перипду имплементације евидентира све активнпсти Изврщипца кпје 
представљају активнпсти имплементације пп пвпм угпвпру, а нарпшитп пне кпји се пднпсе на 
активнпсти у вези са: 
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1. радпвима, уградопм и инсталацијпм делпва инсталација, ппреме у угпвпрнпм пбјекту, 
пдржаваоем и заменпм инсталација или делпва инсталација или ппреме у угпвпрнпм 
пбјекту, правилним пдлагаоем неисправних и/или замеоених инсталација, делпва 
инсталација и ппреме, струшним надзпрпм над радпвима, технишкп испитиваое радпва; 

2. прпграмираоем, инсталацијпм, тестираоем и пущтаоем у рад спфтвера, акп се 
кприснишки спфтвер предвиђа у ппнуди Изврщипца; 

3. свим активнпстима у вези са имплементацијпм МиВ плана; 

4. пущтаоем у прпбни рад изведених радпва, инсталиране ппреме, инсталација и/или 
дела инсталација, у складу/и акп је тп прпписанп важећим прпписима; 

5. технишким пријемпм радпва и активнпсти пптребних Нарушипцу да прибави 
правнпснажну упптребну дпзвплу, када је оенп прибављаое прпписанп, и друге 
пбавезе пптребне за активнпсти имплементације. 

 

7.2. Ппдстицаји, финансијска средства и плакщице 

Угпвпрне стране се пбавезују да ће, у разумнпј мери, међуспбнп сарађивати приликпм 
ппднпщеоа захтева за дпнације, ппдстицаје, финансијска средства, плакщице или пппусте. 
Изврщилац ће, у разумнпј мери, ппднпсити захтеве или пружати ппмпћ Нарушипцу приликпм 
ппднпщеоа захтева за дпбијаое ппдстицаја, финансијских средстава, рефундација и 
тргпвашких пппуста за кпје МУЕ испуоавају услпве и кпји би мпгли дпвести дп умаоеоа 
инвестиципних трпщкпва дефинисаних у прилпгу 3 (Најппвпљнија ппнуда ппнуђаша). 

 

7.3. Важни критеријуми за извпђеое припремних активнпсти и активнпсти имплементације 

Припремне активнпсти и активнпсти имплементације Изврщипца сматрају се заврщеним у 
складу са угпвпрпм самп акп испуоавају критеријуме квалитета дефинисане у угпвпру 
(укљушујући прилпг 3), кпји ће бити пптврђени пптписпм Нарушипца на дневнику активнпсти у 
припремнпм перипду, пднпснп на дневнику активнпсти у перипду имплементације. 

Припремне активнпсти и активнпсти имплементације треба нарпшитп да испуоавају (али се не 
пгранишавају) на следеће критеријуме: 

1. активнпсти треба да буду изведене у складу са закпнпм, технишким и другим 
прпписима РС и за такве активнпсти мпрају бити прибављене пдгпварајуће дпзвпле, 
пдпбреоа и сагласнпсти, и мпра се врщити струшни надзпр радпва, технишки преглед и 
пријем радпва и, пп пптреби, прибавити пдгпварајућа правнпснажна грађевинска 
дпзвпла, упптребна дпзвпла и друге дпзвпле пптребне за изградоу и каснију упптребу 
угпвпрнпг пбјекта; 

2. избпр пптималнпг рещеоа у складу са захтеваним радним карактеристикама, 
узимајући у пбзир ппстпјећу ситуацију и услпве кприщћеоа, а ппсебнп прпцеоене 
трпщкпве пдржаваоа примеоених МУЕ накпн истека угпвпра, кпји не смеју да буду 
неразумни; 

3. функципналну усклађенпст са ппстпјећим инсталацијама и кпмппнентама у угпвпрнпм 
пбјекту; 

4. усклађенпст са технишким услпвима ПДС у циљу пствариваоа прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу ПДС; 

5. ппщтпваое ппзитивних прпписа и важећих стандарда кпмфпра и других релевантних 
стандарда за кпнкретни угпвпрни пбјекат; 

6. структурну усклађенпст са структурпм улагаоа дефинисанпм у угпвпру (Прилпг 3); 

7. једнппбразнпст квалитета и исправнпст функципнисаоа имплементираних МУЕ без 
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скривених (правних и физишких) недпстатака/мана и других материјалних недпстатака; 
и 

8. извпђеое технишких активнпсти такп да кприсници угпвпрнпг пбјекта не буду 
пгранишени у оегпвпм кприщћеоу вище негп щтп је неппхпднп за извпђеое таквих 
активнпсти. 

 

7.4. Препреке спрпвпђеоу МУЕ 

Изврщилац ће улпжити све разумне наппре да идентификује препреке за спрпвпђеое МУЕ и 
предлпжити нашин птклаоаоа таквих препрека шим тп буде мпгуће. Изврщилац се неће 
сматрати пдгпвпрним за билп какве препреке кпје се пбјективнп нису мпгле идентификпвати у 
тпку припремнпг перипда ни уз примену пптребнпг степена дужне пажое пд стране 
Изврщипца. 

 

7.5. Правилнп пдлагаое неисправних и/или замеоених инсталација 

Изврщилац п свпм трпщку врщи пдлагаое инсталација, делпва инсталација или друге ппреме и 
материјала свих врста кпји су неисправни/маокави или замеоени у тпку перипда 
имплементације, кап и у тпку пдржаваоа примеоених МУЕ у перипду гарантпваоа. У складу са 
ппзитивним прпписима п пдлагаоу кпмуналнпг, ппаснпг и другпг птпада, изузев акп Нарушилац 
не укаже да жели да их упптреби за друге сврхе. 

Изврщилац је пбавезан да пдлагаое изврщи у складу са прпписима у рпку пд 30 дана пд дана 
настанка птпада (замене сијалице) и да Нарушипцу дпстави пптврду предузећа пвлащћенпг за 
преузимаое ппаснпг птпада у рпку пд 5 дана пд дана заврщетка пдлагаоа. 

У слушају да Нарушилац жели да прпда такву ппрему или материјал, пн у целпсти задржава 
кприст пд такве трансакције. 

У слушају да Нарушилац жели да ппнпвп искпристи ппрему или материјал у пбјекту кпји није 
пбухваћен пвим угпвпрпм, пн за тп не дугује накнаду Изврщипцу. 

 

7.6. Записник п прегледу 

Пдмах пп заврщетку активнпсти имплементације псим пущтаоа у прпбни рад, а пре сампг 
пущтаоа у прпбни рад из шлана 7.7. пвпг угпвпра угпвпрне стране ће изврщити заједнишки 
преглед свих МУЕ инсталираних пд стране Изврщипца у складу са угпвпрпм (и оегпвим 
прилпзима), ради пптврђиваоа спремнпсти за оихпвп пущтаое у прпбни рад и припремиће и 
пптписати записник п прегледу, кап дпказ изврщенпг прегледа. Пвај записник шини ппсебан 
прилпг угпвпра и пдгпвара фпрми и садржини прилпга 5. уз пвај угпвпр. 

Акп МУЕ нису спремне за пущтаое у прпбни рад, Изврщилац је дужан да их п свпм трпщку 
дпведе у стаое у кпјем су спремне за пущтаое у прпбни рад, ппправкпм свих недпстатака и 
мана у рпку пд 30 дана пд дана када је пбављен преглед из става 1. пвпг шлана. 

У слушају да Изврщилац не изврщи активнпсти из става 2. пвпг шлана у угпвпренпм рпку, такве 
активнпсти мпгу бити спрпведене пд стране Нарушипца или у оегпвп име, а Изврщилац ће у 
тпм слушају бити пдгпвпран да Нарушипцу надпкнади вреднпст неспрпведених МУЕ за време 
дпк такви недпстаци и мане не буду птклпоени, а најдуже за перипд пд щест месеци, кап и да 
Нарушипцу надпкнади сву претрпљену щтету, трпщкпве, накнаде и  губитке у ущтеди енергије. 

Нарушилац не мпже услпвљавати исплату билп кпјих пптраживаоа Изврщипца птклаоаоем 
свих недпстатака и мана на МУЕ. 
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У свакпм слушају, пбавеза Изврщипца да пбещтети Нарушипца схпднп пвпм шлану не мпже бити 
већа пд изнпса щтете кпју је Нарушилац заиста претрпеп. 

 

7.7. Пущтаое у прпбни рад спрпведених МУЕ 

Нарушилац ће бити у пбавези да дпзвпли пущтаое у прпбни рад МУЕ искљушивп накпн оихпвпг 
заврщетка или птклаоаоа недпстатака и прппуста, щтп се дпказује пптписпм Нарушипца на 
записнику п прегледу. 

Да би се избегла свака сумоа, перипд гарантпваоа не мпже ппшети пре негп щтп: 

1. све МУЕ функципнищу какп је планиранп, а ппсебнп у ппгледу енергетске ефикаснпсти 
и ушинка, 

2. се прпписнп изврщи пущтаое у прпбни рад, 

3. сви недпстаци и грещке у МУЕ кпје се утврде накпн пущтаоа у прпбни рад се 
елиминищу или не птклпне (акп ппстпје), 

4. наступи правпснажнпст упптребне дпзвпле, акп је оенп прибављаое предвиђенп 
прпписима, и 

5. угпвпрне стране пптврде дневник активнпсти у перипду имплементације. 

 

7.8. Пренпс свпјине 

Свпјина на инсталацијама, делпвима инсталација, пднпснп ппреми кпје Изврщилац у тпку 
спрпвпђеоа МУЕ угради или на други нашин инкпрпприра у угпвпрни пбјекат прелази на 
Нарушипца ппщтп угпвпрне стране пптврде дневник активнпсти у перипду имплементације и 
заппшне перипд гарантпваоа, псим акп није другашије регулисанп важећим прпписима.  

 У слушају да Изврщилац у тпку перипда гарантпваоа буде имап пбавезу да п свпм трпщку 
инсталира ппрему, инсталације, пднпснп делпве инсталација, свпјина на пвим МУЕ прелази на 
Нарушипца накпн щтп угпвпрне стране верификују пве активнпсти (свпјим пптписпм и пешатпм 
на ппсебнпм дпкументу), псим акп није другашије регулисанп важећим прпписима.         

7.9. Мереое и верификација 

Изврщилац мпра да пбави све активнпсти мереоа и верификације на пснпву МиВ плана кпји је 
деп ппнуде Изврщипца и пдпбрен пд угпвпрних страна, а припремљен у складу са прилпгпм 4. 
и прилпгпм 6. пвпг угпвпра. МиВ план мпже бити дпдатнп прилагпђен тпкпм припремнпг 
перипда и перипда имплементације, на пснпву сппразума угпвпрних страна. 

Приликпм пбављаоа активнпсти мереоа и верификације, Изврщилац ће мпрати да ппступа у 
складу са пснпвним принципима дпбре праксе МиВ, щтп нарпшитп ппдразумева следеће: 

1. извещтаји п мереоу и верификацији треба да буду прецизни какп је дефинисанп МиВ 
планпм; 

2. извещтаваое п ущтеди енергије и финансијскпј ущтеди треба да узме у пбзир све 
ефекте прпјекта; 

3. у слушају када се дпнпси суд п неизвесним кплишинама, прпцедуре за МиВ треба да 
буду такве да прпцеоују и ущтеду енергије и финансијску ущтеду; 

4. извещтаваое п ефикаснпсти прпјекта треба да буде кпнзистентнп између разлишитих 
типпва МУЕ и разлишитих временских перипда за исти прпјекат; 

5. пдређиваое ущтеде енергије и финансијске ущтеде треба да пдражава прпрашунате и 
измерене параметре ушинка, дпк се други маое важни или предвидљиви параметри 
мпгу прпцеоивати; 
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6. извещтаји п мереоу и верификацији мпрају да садрже и све мере кпје Изврщилац 
примени у складу са планпм пперативнпг и превентивнпг пдржаваоа; 

7. извещтаји п мереоу и верификацији мпрају да садрже и све мере кпје Изврщилац 
примени у слушају интервентнпг пдржаваоа или других ванредних дпгађаја кпји су 
ппреметили нпрмалнп функципнисаое МУЕ; 

8. све активнпсти мереоа и верификације треба да буду јаснп и у пптпунпсти 
пбелпдаоене и дпкументпване. 

Извещтај п МиВ мпра да садржи ппређеое прпрашунате ущтеде енергије и измерене 
пптрпщое енергије и пбразлпжеое п оихпвпм међуспбнпм пднпсу. 

Извещтаје п МиВ треба да припреми Изврщилац, на свака три месеца за време перипда 
гарантпваоа. Пви извещтаји се щаљу Нарушипцу најкасније 30 дана накпн заврщетка 
трпмесешнпг перипда кпји треба да буде пбухваћен релевантним МиВ планпм. Ппщтпваће се 
следећа прпцедура усвајаоа МиВ плана: 

 Извещтај мпра (псим укпликп Нарушилац нема примедбе) да буде пдпбрен пд стране 
Нарушипца најкасније 15 дана накпн оегпвпг пријема пд стране Нарушипца; 

 Укпликп Нарушилац има примедбе на закљушке из извещтаја, Нарушилац мпра 
пбавестити Изврщипца п тпме у рпку пд 15 дана пд дана пријема извещтаја. 
Нарушилац пбавещтава Изврщипца п разлпзима за свпје примедбе; 

 Изврщилац, у рпку пд наредних 15 дана, пд дана пријема Нарушипшевих примедби, 
спрпвпди пдгпварајуће измене и п тпме извещтава Нарушипца. 

Укпликп се Нарушилац ппнпвп не слпжи са закљушцима из М&В плана, стране ће рещити 
несппразум у складу са шланпм 16.1.пвпг угпвпра. 

 

7.10. Пдржаваое МУЕ 

Изврщилац гарантује Нарушипцу за дпбрп изврщеое ппсла и за исправнп функципнисаое свих 
делпва (укљушујући, али се не пгранишавајући на инсталације, делпве инсталација и ппреме) у 
складу са шланпм 8. пвпг угпвпра и прилпгпм 6 пвпг угпвпра. За време угпвпрнпг перипда, ради 
пбезбеђиваоа пдгпварајућих пперативних услпва у угпвпрнпм пбјекту кпји за циљ имају 
ппстизаое ущтеда енергије, Изврщилац се пбавезује да МУЕ инсталиране или уграђене у 
угпвпрнпм пбјекту пдржава у складу са важећим прпписима и угпвпреним стандардима и у 
складу са прпјектпм пдржаваоа инсталација и пбјекта кпји је саставни деп прпјектне 
дпкументације, а кпји неће умаоити кпнкуренцију приликпм набавке резервних делпва за 
уграђене МУЕ, пднпснп за замену МУЕ. 

Ради изврщеоа пбавеза пдржаваоа, Изврщилац ће дпставити Нарушипцу директан кпнтакт 
пвлащћене пспбе кпја је дужна да прима захтеве Нарушипца у вези пперативнпг, превентивнпг 
и интервентнпг пдржаваоа и ппступи у вези захтева најкасније 48 шаспва пд шаса пријема 
захтева. 

Изврщилац је пбавезан да примеоује све технишке, административне и прганизаципне мере 
тпкпм угпвпрнпг перипда на билп кпје радпве, инсталације, делпве инсталација и ппреме, кпје 
шине деп МУЕ ради пдржаваоа или пбнпве оихпвпг пдгпварајућег раднпг стаоа. Изврщеое 
пбавезе Изврщилац дпказује впђеоем дневника пдржаваоа кпји је саставни деп МиВ плана. 

У слушају да се накпн ппшетка перипда гарантпваоа и дп краја угпвпрнпг перипда утврди 
неисправнпст или недпстатак у функципнисаоу радпва, инсталација, делпва инсталација, 
пднпснп ппреме кпје су деп примеоених МУЕ, трпщкпве замене и птклаоаоа друге щтете 
прпизащле кап ппследица недпстатка у функципнисаоу примеоених МУЕ (щтете на угпвпрнпм 
пбјекту, немпгућнпст примене других МУЕ и сл.) ићи ће на терет Изврщипца. 



Избпр приватнпг партнера за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое јавнпг псветљеоа у ппштини Kладпвп 
Јн. Бр. 02/2018 

 

Page 82 of 100 
 

 

7.11. Кпнашан преглед пре истека угпвпрнпг перипда 

Три месеца пре краја угпвпрнпг перипда, угпвпрне стране ће заједнишки пбавити преглед МУЕ. 
У тренутку пбављаоа прегледа све инсталиране МУЕ мпрају имати најмаое 20% упптребнпг 
века предвиђенпг упутствима прпизвпђаша. 

У слушају неслагаоа између Изврщипца и Нарушипца у ппгледу препсталпг упптребнпг века, или 
усклађенпсти са пвим шланпм угпвпра (кпнашан преглед пре истека угпвпрнпг перипда), питаое 
ће се рещавати у складу са шл.16.1.пвпг угпвпра. 

 

7.12. Дпкумент п кпнашнпј верификацији 

На датум када истише перипд гарантпваоа из пвпг угпвпра, а укпликп су испуоене све угпвпрне 
пбавезе, угпвпрне стране ће пптписати дпкумент п кпнашнпј верификацији у кпјем ће 
пптврдити да су све угпвпрне пбавезе из пвпг угпвпра у пптпунпсти испуоене или дефинисати 
препстале пбавезе кпје је неппхпднп изврщити какп би се све угпвпрне пбавезе испуниле. 

 

8. ГАРАНЦИЈА ЗА ДПБРП ИЗВРЩЕОЕ ППСЛА И ИСПРАВНП ФУНКЦИПНИСАОЕ СТВАРИ 

 

Изврщилац гарантује Нарушипцу за дпбрп изврщеое ппсла према пвпм угпвпру и за исправнп 
функципнисаое ствари према пвпм угпвпру, кап и да су радпви и ствари према пвпм угпвпру: 
(а) нпве и дпбрпг квалитета (б) да немају недпстатака у дизајну, материјалу или изради; и (в) да 
пдгпварају сврси. 

Изврщилац гарантује Нарушипцу за дпбрп изврщеое ппсла и исправнп функципнисаое ствари 
пд мпмента када заппшне перипд гарантпваоа и траје дп краја угпвпрнпг перипда. У слушају 
замене ппреме, нпвпуграђена ппрема мпра бити макар истпг квалитета кап и пна кпја је 
замеоена и биће предмет гаранције дате у складу са шланпм 11.1.2.пвпг угпвпра. 

 

 9. УТВРЂИВАОЕ ПСТВАРЕНЕ УЩТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УЩТЕДЕ И ГАРАНТПВАНЕ 
УЩТЕДЕ 

 

9.1. Метпдплпгија за утврђиваое пстварене ущтеде енергије и финансијске ущтеде 

9.1.1 Утврђиваое да ли је пстварена гарантпвана ущтеда ће бити заснпванп на ппређеоу 
прпрашунате и измерене и верификпване финансијске ущтеде, а на пснпву МиВ плана и 
гарантпваних ущтеда. 

Детаљни ппис метпдплпгије пбрашунаваоа ущтеде енергије и финансијске ущтеде за све МУЕ 
налази се у МиВ плану п кпјем су се угпвпрне стране сппразумеле у складу са пвим угпвпрпм. 
Фпрмуле за пбрашунаваое укљушују метпд ппређеоа пперативних трпщкпва кпји би настали да 
МУЕ нису спрпведене (референтни пперативни трпщкпви) са пперативним трпщкпвима накпн 
спрпвпђеоа МУЕ за време перипда гарантпваоа. 

 

9.1.2. Референтна валута 

Све нпвшане вреднпсти пбрашунате на пснпву угпвпра биће исказане у ______________. За 
прерашун цене, кпја је исказана у еврима, кпристиће се средои девизни курс Нарпдне банке 
Србије (даље: НБС) на дан када је издат пбрашун/рашун. 
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9.1.3. Референтна цена енергије 

Референтна цена енергије за пптребе пвпг угпвпра је нетп цена у кпнкурснпј дпкументацији за 
електришну енергију, укљушујући и ппсебне цене за јединице пптрпщое и ангажпване снаге или 
капацитета кпје се сматрају неппхпдним, кпја не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге 
трпщкпве, пбухваћене у пбрашун цена енергије пд стране снабдеваша енергијпм. 

Референтна цена енергије је непрпмеоива тпкпм шитавпг перипда гарантпваоа. Стпга, 
прпмене у цени енергије за време перипда гарантпваоа неће утицати на пбрашунаваое 
резултата рада Изврщипца и оегпве накнаде. Истп важи и за прпмене у важећим ппрезима (са 
изузеткпм ПДВ-а) кпји се тишу пптрпщое електришне енергије укпликп су исти садржани у 
референтним ценама енергије. 

 

9.1.4. Референтна усклађиваоа 

Усклађиваоа за перипд гарантпваоа треба да пбезбеде ташнп мереое и прпрашун ущтеде 
енергије у пднпсу на пбавезе кпје је Изврщилац преузеп. На пснпву МиВ плана, пптребнп је 
спрпвести два типа усклађиваоа: 

1. Редпвна усклађиваоа – за све фактпре кпји утишу на енергију шије се редпвне прпмене 
пшекују за време перипда извещтаваоа; 

2. Ванредна усклађиваоа – за све фактпре кпји утишу на енергију шије се прпмене пбишнп 
не пшекују. Нарушилац мпра за време перипда извещтаваоа прпверавати да ли је 
дпщлп дп прпмене пваквих статишних фактпра. 

 

9.2. Гарантпвана ущтеда 

Изврщилац гарантује да ће примена МУЕ, пд ппшетка дп краја перипда гарантпваоа смаоити 
пперативне трпщкпве угпвпрнпг пбјекта најмаое у висини гарантпване ущтеде кпја изнпси: 
___________________ + ПДВ. 

На пснпву угпвпра, Нарушилац нема правп на дпдатна пптраживаоа пд Изврщипца, изузев 
гарантпване ущтеде, пднпснп пенала за неизврщеое угпвпрних пбавеза. 

Гарантпвана ущтеда ће бити ппдељена између Нарушипца и Изврщипца у складу са прпцентпм 

ппдељене ущтеде (ППУ): ______ је удеп кпји припада Нарушипцу (ППУ Нарушипца), а _____ је 

удеп кпји припада Изврщипцу (ППУ Изврщипца), у складу са ппнудпм Изврщипца за 13 гпдина.  

 

9.3. Редпвнпст утврђиваоа пстварених гарантпваних ущтеда 

Нивп ппстигнуте гарантпване ущтеде ће се кпнтрплисати једнпм у три месеца да би се 
плакщала гпдищоа кпнтрпла и да би се пмпгућила брза реакција у слушају незадпвпљавајућих 
резултата или пп пптреби заппшела дпдатна ванредна усклађиваоа. 

 

9.4. Дпдатна финансијска ущтеда 

Дпдатна финансијска ущтеда је ппзитивна разлика између пстварене финансијске ущтеде у 
пбрашунскпм перипду и гпдищое гарантпване ущтеде. Дпдатна финансијска ущтеда 
представља пснпв за плаћаое дпдатне накнаде у складу са шланпм 10.5. пвпг угпвпра. 

 

9.5. Непстварена гарантпвана ущтеда збпг лпщих резултата рада Изврщипца 
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Непстварена гарантпвана ущтеда је негативна разлика између пстварене финансијске ущтеде у 
пбрашунскпм перипду и гпдищое гарантпване ущтеде. Непстварена гарантпвана ущтеда је 
пснпв за пбрашун пенала у складу са шл. 10.6. 

 

9.6. Непстварена гарантпвана ущтеда збпг ппступаоа Нарушипца 

Акп се из МУЕ не пствари пшекивана финансијска ущтеда из разлпга кпје је изазвап Нарушилац 
или кпји су ппд оегпвпм кпнтрплпм, щтп, између псталпг пбухвата и: 

1. прптивправни акт, прппуст, крщеое или неблагпвременп изврщеое угпвпра пд 
Нарушипца; 

2. кащоеое за кпје Изврщилац има правп да тражи прпдужеое рпка; 

3. уклаоаое непдпбрених измена на МУЕ пд стране Нарушипца; 

4. измене или пщтећеоа на угпвпрнпм пбјекту или ппреми и системима Нарушипца, или 
на оихпвпм функципнисаоу, щтп битнп утише на изврщеое прпјекта или на трпщкпве 
Изврщипца у вези са изврщеоем прпјекта на нашин какп је тп предвиђенп припремним 
активнпстима; 

Такве пкплнпсти ће бити рещене на следећи нашин: 

 у слушају привременпг непствариваоа ущтеде енергије и финансијске ущтеде (у 
времену краћем пд 90 узастппних дана), пбрашун финансијске ущтеде се 
заснива на прпцени пнпга щтп би билп ппстигнутп да дп такве пкплнпсти није 
дпщлп; 

 у слушају трајнпг непствариваоа ущтеде енергије и финансијске ущтеде (у 
перипду једнакпм или дужем пд 90 узастппних дана), Изврщилац ће ускладити 
референтну пптрпщоу за изнпс кпји је прпрашунат такп да неутрализује ефекат 
таквих пкплнпсти на финансијску ущтеду. 

 

10. НАКНАДА 

 

10.1. Ппщте пдредбе 

Накнаде Изврщипца састпје се из пснпвне накнаде, накнаде за пдржаваое и дпдатне накнаде. 

Накпн прихватаоа дневника активнпсти у перипду имплементације, Изврщилац стише правп на 
накнаду тпкпм целпг перипда гарантпваоа. 

 

10.2. Гпдищоа накнада 

Укпликп је финансијска ущтеда у пбрашунскпм перипду једнака гпдищопј гарантпванпј ущтеди, 
какп је тп ппказанп применпм МиВ плана, сматра се да је, применпм МУЕ на угпвпрнпм 
пбјекту, Изврщилац пстварип гарантпвану ущтеду, и пстварип правп на гпдищоу пснпвну 
накнаду за пбрашунски перипд. 

Сматра се да је финансијска ущтеда у пбрашунскпм перипду једнака гпдищопј гарантпванпј 

ущтеди и када пд ое пдступа за највище плус/минус 5%, и у тпм слушају Изврщилац нема правп 

на дпдатну накнаду нити је пбавезан да плати пенале. 

Гпдищоа пснпвна накнада за тринаест (13) гпдина гарантпваоа се израшунава пп фпрмули: 

Гпдищоа накнада (урашуната пснпвна накнада и накнада за превентивнп и интервентнп 

пдржаваое) = Гпдищоа гарантпвана ущтеда × ППУИзврщипца 
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где је:  ППУ = прпценат ппдељене ущтеде 

ППУ представља у пвпм слушају представља Прпцентуални изнпс накнаде за 13. гпдина у 
пднпсу на гарантпвану ущтеду, а кпји је исказан у Ппнуди. 

 

10.3. Накнада за превентивнп и пперативнп пдржаваое система  

Накнада за превентивнп и пперативнп пдржаваое урашунатп је у гпдищоу накнаду кпју на 
месешнпм нивпу Нарушилац плаћа Изврщипцу. 

10.4 Накнада за интервентнп пдржаваое 

Висина накнадеза интервентнп пдржаваое, кпја пбухвата нетп цену трансппрта, набавкe, 
мпнтаже и гаранцију на LED светиљке дп истека перипда гарантпваоа у нпминалнпм изнпсу 
изнпси пп  светиљци  341 евра  са свим трпщкпвима, и у нпминалнпм изнпсу пд 1460 евра са 
свим трпщкпвима за измещтаое мернпг места из трафп станице у трафу прман, укљушујући 
набавку и ппстављаое трафп прмана у складу са закпнским регулативама..  

10.5. Дпдатна накнада 

Укпликп је пстварена дпдатна ущтеда у пбрашунскпм перипду, какп је тп ппказанп применпм 
М&В плана, Изврщилац је стекап правп на дпдатну накнаду. 

Сматра се да дпдатна ущтеда није пстварена у пбрашунскпм перипду акп није већа пд 5% пд 
гпдищое гарантпване ущтеде. 

Висина дпдатне накнаде за сваки пбрашунски перипд израшунава пп фпрмули:  

(ФУПП – ГГУ) × УИ 

где је:  ФУПП = Финансијска ущтеда у пбрашунскпм перипду  

ГГУ = Гпдищоа гарантпвана ущтеда 

УИ = 50% ушещћа Изврщипца у дпдатнпј ущтеди. 

 

10.6. Накнада у слушају непстварене гарантпване ущтеде („Пенали“) 

У слушају непстварене гарантпване ущтеде у пбрашунскпм перипду збпг лпщих резултата 
примене МУЕ пд стране Изврщипца, какп је тп ппказанп применпм МиВ плана, Изврщилац је 
пбавезан да плати пенале. 

Висина пенала за сваки пбрашунски перипд израшунава пп фпрмули:  

(ГГУ – ФУПП) × ППУИзврщипца × 2 

где је:  ГГУ = Гпдищоа гарантпвана ущтеда 

ФУПП = Финансијска ущтеда у пбрашунскпм перипду 

ППУ = прпценат ппдељене ущтеде 

Изврщилац ће дпстављати прпцену ущтеде енергије и финансијске ущтеде пп заврщетку свакпг 
пбрашунскпг перипда, а најкасније 10 дана пд пдпбраваоа шетвртпг кварталнпг извещтаја п 
верификацији и мереоу за време перипда гарантпваоа. 

Укупан изнпс пенала треба да буде плаћен у рпку пд 15 дана накпн щтп угпвпрне стране 
пптврде ущтеде енергије и финансијске ущтеде, пдвпјенп пд плаћаоа пснпвне накнаде. 

 

10.7. Плаћаое накнаде 
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Пд ппшетка перипда гарантпваоа, за тринаест (13) гпдина гарантпваоа Изврщипцу припада 
накнада (урашуната пснпвна накнада и накнада за превентивнп и интервентнп пдржаваое). За 
сваки пбрашунски перипд врщи се плаћаое накнаде на крају свакпг месеца у висини једне 
дванаестине гпдищое накнаде, кап щтп је дефинисанп у шлану 10.2 пвпг угпвпра, щтп изнпси на 
месешнпм нивпу ______________, увећанп за ПДВ и искљушујући билп кпје другп пптраживаое. 

На крају пбрашунскпг перипда, Изврщилац ппднпси гпдищои извещтај п мереоу и 
верификацији у складу са МиВ планпм. 

На пснпву исппстављенпг гпдищоег извещтаја: 

1. Изврщилац нема правп на дпдатну накнаду нити је пбавезан да плати пенале укпликп је 
финансијска ущтеда у пбрашунскпм перипду једнака гпдищопј гарантпванпј ущтеди или 
пдступа пд ое за највище плус/минус 5%. 

2. Нарушилац плаћа дпдатну накнаду Изврщипцу у складу са шланпм 10.5. пвпг угпвпра. 

3. Изврщилац плаћа пенале Нарушипцу у складу са шланпм 10.6.  пвпг угпвпра. 

4. Накнада за интервентнп пдржаваое се плаћа у рпку пд 7 дана накпн щтп су изврщени 
радпви пптврђени пд стране Нарушипца у складу са шланпм 10.4.пвпгугпвпра. 

 

10.8. Услпви плаћаоа 

Нарушилац је сагласан да плати све дпспеле нпвшане несппрне пбавезе пп пвпм угпвпру у рпку 
пд 45 дана пд дана пријема фактуре пд Изврщипца. 

Нарушилац је сагласан да плати изврщипцу камату на нпвшане несппрне пбавезе, кпје нису 
плаћене у рпку пд 45 дана пд дана пријема фактуре, у висини утврђенпј закпнпм кпјим се 
уређује затезна камата. 

Изврщилац има правп да пд Нарушипца захтева накнаду за кащоеое у испуоаваоу нпвшане 
несппрне пбавезе у изнпсу утврђенпм закпнпм кпјим се уређују рпкпви измиреоа нпвшаних 
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама између правних лица из јавнпг сектпра и приватнпг 
сектпра. 

Изврщилац има правп на накнаду свих трпщкпва кпје је претрпеп у кпмерцијалним 
трансакцијама када су пне у директнпј вези са изврщаваоем оегпвих угпвпрних пбавеза или са 
имплементацијпм прпјекта, а кпји трпщкпви су наступили кап ппследица кащоеоа Нарушипца 
у испуоаваоу несппрних нпвшаних пбавеза. 

 
11. ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИЗВРЩЕОА ПБАВЕЗА ИЗ УГПВПРА 

11.1. Пбезбеђеое изврщеоа пбавеза Изврщипца 

11.1.1. Намена, врста и изнпс пбезбеђеоа 

За пбезбеђеое извршеоа активнпсти у Припремнпм перипду и Перипду 
имплементације Изврщилац је дужан да пбезбеди банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое 
ппсла у висини пд најмаое 5% пд висине Гарантпване ущтеде у складу са шланпм 9.2 пвпг 
угпвпра. Вреднпст банкарске гаранције израшунава се пп фпрмули: 

ГУ × 0,05  

Где је: 

ГУ =  Гарантпвана ущтеда у складу са шланпм 9.2 
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Изврщилац пбезбеђује и дпставља Нарушипцу пригинал банкарске гаранције из става 1. 
пвпг шлана најкасније 30 дана накпн пптписиваоа Угпвпра, са рпкпм важеоа кпји истише месец 
дана накпн ппшетка Перипда гарантпваоа.  

За пбезбеђеое пствареоа Гарантпване уштеде и за псигураое плаћаоа Пенала у слушају 
да се Гарантпвана ущтеда не пствари у тпку Перипда гарантпваоа, Изврщилац је пбавезан да 
пбезбеди банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у висини пд најмаое 2% пд 
Гарантпване ущтеде за сваки Пбрашунски перипд. Укупна вреднпст банкарске гаранције 
израшунава се пп фпрмули: 

ГУ × 0,02 

где је: 

ГУ = Гарантпвана ущтеда у складу са шланпм 9.2 пвпг угпвпра. 

Изврщилац пбезбеђује и дпставља Нарушипцу пригинал банкарске гаранције из става 3. пвпг 
шлана, за сваки Пбрашунски перипд ппсебнп, најкасније 15 дана пре ппшетка Пбрашунскпг 
перипда за кпји се гарантује. Важнпст гаранције ппшиое да теше пд дана истека гаранције из 
става 1. пвпг шлана, а истише месец дана накпн истека Пбрашунскпг перипда за кпји се гарантује. 
Укпликп Изврщилац не дпстави пригинал банкарске гаранције кпјпм се псигурава изврщеое 
Гарантпване ущтеде најкасније дп дана ппшетка Перипда гарантпваоа, Нарушилац има правп да 
активира гаранцију из става 1. пвпг шлана. Укпликп Изврщилац не дпстави пригинал банкарске 
гаранције кпјпм се псигурава изврщеое Гарантпване ущтеде за Пбрашунски перипд најкасније 
дп дана ппшетка Пбрашунскпг перипда за кпји се гарантује, Нарушилац има правп да активира 
гаранцију из става 3. пвпг шлана за претхпдни Пбрашунски перипд. Банкарскa гаранцијa треба 
да буде са клаузулпм непппзива, безуслпвна и платива на први ппзив и без права пригпвпра. 
Банкарске гаранције не мпгу садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве и маоу 
вреднпст. 
 

11.1.2. Пснпвни ппдаци п гаранцији 

Изврщилац пбезбеђује банкарске гаранције из шлана 11.1.1. пвпг угпвпра кпје: 

1. гласе на име Нарушипца, 

2. безуслпвне су, 

3. непппзиве су, 

4. наплативе су на први ппзив, 

5. утврђују искљушиву надлежнпст за рещаваое сппрпва кпји настану пп или у вези са 
гаранцијпм према седищту/месту ппслпваоа Нарушипца. 

11.1.3. Ппвраћај гаранције 

У рпку пд псам дана пд истека гаранције кпјпм се пбезбеђује изврщеое активнпсти у 
припремнпм перипду и у перипду имплементације, пднпснп гаранције кпјпм се пбезбеђује 
пствареое гарантпване ущтеде, пдгпварајућа гаранција се враћа Изврщипцу. 

 

11.2. Пбезбеђеое изврщеоа пбавеза Нарушипца 

За пбезбеђеое плаћаоа пснпвне накнаде и дпдатне накнаде Изврщипцу, сагласнп пдељку 
10.пвпг угпвпра, Нарушилац је дужан да дпстави: 

-бланкп сплп меницe  

Нарушилац је дужан да преда Изврщипцу менице, прпписнп пверене и пптписане пд стране 
пвлащћенпг представника Нарушипца, кап и сву другу пптребну дпкументацију кпја је у складу 
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са прпписима РС пптребна у вези са меницама. Брпј издатих меница мпра бити једнак брпју 
пбавезних плаћаоа пснпвне накнаде Изврщипцу, у тпку трајаоа перипда гарантпваоа. 

Изврщилац је пбавезан да неупптребљена пвлащћеоа за задужеое ппдрашуна бучета и/или 
менице, врати Нарушипцу накпн истека или раскида угпвпра. 

12. ПДГПВПРНПСТ 

12.1. Правп Нарушипца на накнаду щтете прпузрпкпване пд стране Изврщипца 

Изврщилац има пбавезу да плати накнаду за сву щтету (укљушујући, али се не пгранишавајући 
на щтету насталу услед или у вези са губиткпм, ппвредпм или смрћу) кпју је сам прпузрпкпвап 
или су је прпузрпкпвала лица кпја ппступају пп оегпвпм налпгу (не искљушујући и пвлащћена 
лица Нарушипца или оегпве заппслене) или щтете настале услед непствариваоа гарантпване 
ущтеде. 

 

12.2. Правп Нарушипца на накнаду щтете збпг неиспуоеоа пбавеза Изврщипца из ппнуде и 
угпвпра 

Акп се накпн пптписиваоа пвпг угпвпра устанпви да Изврщилац није испунип услпве утврђене у 
ппнуди и угпвпру, тј.пбавезе кпје прпизлазе из угпвпра шија ппвреда представља пснпв за 
једнпстрани раскид угпвпра пд стране Нарушипца у складу са шланпм 16.2. из пвпг угпвпра. 
Нарушилац има правп на изнпс пбрашунат на следећи нашин: 

ГУ × 0,03 

где је   ГУ = Гарантпвана ущтеда у складу са шланпм 9.2. пвпг угпвпра 

Укпликп је стварна щтета кпју претрпи Нарушилац, настала услед или у вези са таквпм 
ппвредпм, већа пд изнпса угпвпрне казне утврђене у складу са претхпдним ставпм, Нарушилац 
задржава правп да пд Изврщипца захтева накнаду целпкупне щтете кпју је претрпеп. 

 

12.3. Правп Изврщипца на накнаду щтете услед неизврщеоа пбавезе Нарушипца да пружи 
ппдрщку приликпм спрпвпђеоа МУЕ 

Акп Нарушилац намернп или збпг грубпг немара не испуни свпју угпвпрну пбавезу да сарађује у 
складу са шл. 6.3. и 6.4. пвпг угпвпра, шије неиспуоеое представља пснпв за једнпстрани раскид 
угпвпра из шлана 16.2. пвпг угпвпра, дужан је: 

1. да Изврщипцу надпкнади сву щтету кпја настане пваквим ппступаоем или 
прппущтаоем; 

2. да плати изврщене МУЕ схпднп прихваћенпм дневнику активнпсти у припремнпм 
перипду и дневнику активнпсти у перипду имплементације, кап и да 

3. исплати све накнаде за примеоене МУЕ, а за перипд пд ппшетка перипда гарантпваоа 
дп мпмента једнпстранпг раскида угпвпра. 

13. ПСИГУРАОЕ 

13.1. Пдгпвпрна страна 

Изврщилац ће угпвприти, за време трајаоа перипда имплементације, псигураое МУЕ у висини 
вреднпсти оихпве замене у слушају ппжара и свих других ризика кпји су редпвнп ппкривени 
свепбухватнпм пплиспм. Пплиса ће бити прибављена у заједнишкп име Нарушипца и 
Изврщипца. 

Дпдатнп, Изврщилац ће за следеће псигуране слушајеве прибавити заједнишке пплисе 
псигураоа на име Изврщипца и Нарушипца, и тп са следећим псигураним сумама: 

 щтета на угпвпрнпм пбјекту, са минималним изнпспм ппкрића пд ппла милипна 
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динара; 

 ппвреда заппслених на раду, са минималним изнпспм ппкрића пд милипн динара;  

 смрт заппслених на раду пд несрећнпг слушаја, са минималним изнпспм ппкрића пд 
милипн динара. 

Трпщкпви гпре наведених псигураоа падају на терет Изврщипца. 

Укпликп Изврщилац не угпвпри псигураоа из ст.1 и 2. пвпг шлана дп дана ппшетка перипда 
имлементације и не дпстави Нарушипцу дпказ п закљушеним псигураоима и плаћеним 
премијама, Нарушилац мпже сампсталнп угпвприти наведена псигураоа, дпк ће се трпщкпви 
псигураоа плаћени пд стране Нарушипца сматрати дугпваоима Изврщипца према Нарушипцу, а 
кпје ће Изврщилац бити дужан да плати Нарушипцу у рпку пд 15 дана пд дана дпспелпсти. 

Изврщилац ће пдмах пп угпвараоу псигураоа, а у свакпм слушају не касније пд ппшетка 
припремнпг перипда, у писанпј фпрми дпставити Нарушипцу списак свих услпва псигураоа. Пбе 
угпвпрне стране ће ппщтпвати све услпве из пплиса псигураоа. 

13.2. Щтета 

У слушају да МУЕ буду пщтећене на пснпву излпженпсти псигураним ризицима и мпгуће их је 
ппправити или заменити, сума псигураоа пп тпј пплиси псигураоа ће се искпристити за 
ппправку или замену, а Изврщилац ће ппкрити разлику у цени. 

13.3. Престанак важеоа у слушају щтете на угпвпрнпм пбјекту 

Без утицаја на пстале пдредбе пвпг угпвпра у слушају да угпвпрни пбјекат буде пщтећен такп да 
се не мпже ппправити, пвај угпвпр се раскида са тренутним дејствпм. 

 

14. РАСППЛАГАОЕ УГПВПРНИМ ПБЈЕКТПМ  

14.1 Неппстпјаое пгранишеоа права распплагаоа  

У складу са важећим прпписима Републике Србије, Нарушилац има правп да слпбпднп 
распплаже угпвпрним пбјектпм у целини или у делу, и тп према једнпј или вище угпвпрних 
страна.  Распплагаое угпвпрним пбјектпм пд стране Нарушипца неће утицати на права и 
пбавезе Изврщипца пп пвпм угпвпру. У ппступку распплагаоа угпвпрним пбјектпм, Нарушилац 
пренпси сва свпја права и пбавезе из угпвпра на треће лице, у пптребнпј фпрми, и уз сагласнпст 
Изврщипца за такав пренпс кпју пн даје пптписиваоем пвпг угпвпра. У слушају распплагаоа 
правпм над угпвпрним пбјектпм, Нарушилац пренпси на треће лице пбавезу защтите права 
Изврщипца (укљушујући, али се не пгранишавајући на права интелектуалне свпјине кап щтп су 
аутпрска права, патентна права, и права пп пснпву рпбнпг жига или мпдела) у складу са 
закпнпм, кап и евентуалнп правп свпјине на неким стварима, акп истп ппстпји у вези са пвим 
угпвпрпм.  

 

14.2. Пбпстрани сппразум п накнади за щтетне ефекте  

У слушају настанка щтетних ефеката услед распплагаоа угпвпрним пбјектпм схпднп пвпм 
пдељку угпвпра. Угпвпрне стране ће првп прегпварати п ппстизаоу заједнишкпг сппразума п 
адекватнпм утврђиваоу накнаде Изврщипцу за такве щтетне ефекте, акп и када пн буде 
претрпеп щтету из наведенпг разлпга.  

Укпликп сппразум из става 1. пвпг шлана буде захтевап измене и дппуне пвпг угпвпра у складу 
са важећим закпнпм кпји уређује пбласт  јавнп-приватнпг партнерства и кпнцесија и другим 
прпписима. Угпвпрне стране ће закљушити пдгпварајуће измене и дппуне пвпг угпвпра уз 
схпдну примену правила наведених у шлану 5.1 пвпг угпвпра.  
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14.3 Накнада за Изврщипца  

У слушају да сппразум из шлана 14.2 угпвпра не буде ппстигнут, а угпвпрни пбјекат буде предмет 
распплагаоа трећем лицу или дпђе дп преузимаоа пбавеза из угпвпра и збпг истих разлпга 
престане да ппстпји угпвпрни пднпс између Нарушипца и Изврщипца у ппгледу угпвпрнпг 
пбјекта. Изврщилац ће имати правп на накнаду за изврщене активнпсти у циљу пствариваоа 
МУЕ, а тиме и на изврщеое угпвпрних пбавеза у складу са следећим прпрашунпм:  

1. Акп Изврщилац јпщ није спрпвеп МУЕ на угпвпрнпм пбјекту или на делу угпвпрнпг пбјекта 
кпјим се распплагалп и у пнпј мери у кпјпј је престап правни пднпс између Нарушипца и 
Изврщипца у ппгледу датпг дела угпвпрнпг пбјекта. Изврщилац ће бити стављен у ппзицију кап 
да су прпгнпзирани ефекти МУЕ пстварени за пдређени деп. 

2. Акп је Изврщилац већ инсталирап све МУЕ на угпвпрнпм пбјекту или на делу угпвпрнпг 
пбјекта кпјим се распплагалп и у пнпј мери у кпјпј је престап правни пднпс између Нарушипца и 
Изврщипца у ппгледу угпвпрнпг пбјекта. Изврщилац ће бити стављен у ппзицију кап да су све 
МУЕ изврщене у пптпунпсти и да су прпгнпзирани ефекти датих мера ущтеда у пптпунпсти 
пстварени на тпм пбјекту.  

Ппд услпвима императивних прпписа Републике Србије, пваква усаглащена вреднпст ће се 
сматрати целпкупнпм накнадпм кпја припада Изврщипцу у слушају из ташке 1. пднпснп ташке 2. 
пвпг шлана.   

 

15. ВИЩА СИЛА 

Прппуст угпвпрних страна да испуне билп кпје пбавезе или пдредбе из пвпг угпвпра не дпвпди 
дп захтева једне угпвпрне стране према другпј, нити ће се тп сматрати ппвредпм пвпг угпвпра, 
укпликп је таквп неиспуоеое ппследица вище силе. 

Вища сила, у смислу ст.1.пвпг шлана, ппдразумева сваки непредвидив или неизбежан дпгађај 
кпји је изван мпћи и впље угпвпрних страна. У свакпм слушају, ппд вищпм силпм се 
ппдразумева сваки дпгађај, пкплнпст или кпмбинација дпгађаја и пкплнпсти, кпји излазе из 
круга редпвних дпгађаја и пкплнпсти на кпје је угпвпрна страна мпгла утицати, пднпснп кпји 
нису прпузрпкпвани кривицпм или непажопм угпвпрне стране, а кпји су настали на дан 
пднпснп накпн закљушеоа пвпг угпвпра и кпји утишу на изврщеое и пствареое права и пбавеза 
кпје прпизлазе из пвпг угпвпра, а шији утицај угпвпрне стране, и ппред разумне пажое, нису 
мпгле да предвиде, спреше, птклпне или ублаже. 

Угпвпрна страна кпја је ппгпђена дејствпм вище силе дужна је да дпстави писанп пбавещтеое 
другпј страни п дпгађајима и/или пкплнпстима кпји представљају вищу силу у смислу пвпг 
шлана шим тп ппстане пбјективнп мпгуће пп насупаоу вище силе, у кпјем ће та угпвпрна страна 
навести кпје пд свпјих пбавеза је спрешена да изврщи тпкпм дејства вище силе. Ппщтп дпстави 
наведенп пбавещтеое другпј угпвпрнпј страни, страна кпја је ппгпђена дејствпм вище силе ће 
наставити да пбавещтава другу угпвпрну страну, писаним путем, п свакпм будућем сущтинскпм 
развпју дпгађаја и/или пкплнпстима вище силе пп пвпм угпвпру, шим тп ппстане извпдљивп, 
кап и п разумнп пшекиванпм дану када ће страна кпја је ппгпђена дејствпм вище силе бити у 
мпгућнпсти да настави са испуоеоем свпјих пбавеза. 

У слушајевима наступаоа дејства вище силе у смислу пвпг шлана, дплази дп привременпг 
пдлагаоа примене пвпг угпвпра, а пбавезе из пвпг угпвпра се привременп пбустављају дп 
престанка дпгађаја дејства вище силе. 

Пп престанку дејства вище силе, перипд важеоа пвпг угпвпра прпдужава се за перипд једнак 
перипду делпваоа вище силе. 
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У слушају трајаоа дејства вище силе у кпнтинуиранпм перипду дуже пд 180 дана, свака 
угпвпрна страна мпже једнпстранпм изјавпм раскинути пвај угпвпр са тренутним дејствпм. 

 

16. РАСКИД УГПВПРА 

16.1. Престанак и раскид угпвпра 

Угпвпр престаје у тренутку заврщетка перипда гарантпваоа, утврђенпг у шл. 4.3. пвпг угпвпра, 
псим у ппгледу пдређених пбавеза кпје, у складу са пдредбама пвпг угпвпра, пстају на снази 
тпкпм пдређенпг перипда пп заврщетку перипда гарантпваоа. 

Ниједна угпвпрна страна није пвлащћена да једнпстранп раскине угпвпр пре оегпвпг истека, 
псим из пправданих разлпга дефинисаних у шлану 16.2.пвпг угпвпра. 

Раскид угпвпра не утише на билп кпја друга правна средства кпјим угпвпрне стране распплажу у 
складу са пвим угпвпрпм. 

 

16.2. Раскид угпвпра из пправданих разлпга 

Угпвпрне стране мпгу једнпстранп раскинути угпвпр самп из пправданих разлпга. Ппд 
пправданим разлпзима сматрају се следећи слушајеви: 

1) пправдани разлпзи на страни Нарушипца: 

 Изврщилац кпнтинуиранп у перипду пд три месеца или дуже не примеоује 
дефинисане или дпгпвпрене критеријуме или стандарде – прилпг 3. угпвпра 
(најппвпљнија ппнуда) и 

2) пправдани разлпзи на страни Изврщипца: Нарушилац са намерпм или збпг грубпг немара 
не испуни свпју угпвпрну пбавезу да сарађује (шлан 6.3.), или не изврщава исплату 
накнаде Изврщипцу (пдељак 10.), вище пд три узастппна месеца. 

 

16.3. Пбавещтеое п раскиду 

Једнпстрани раскид угпвпра и све друге радое у вези са раскидпм (пбавещтеоа, утврђиваое 
рпка прпдужеоа важеоа угпвпра и другп) мпрају бити ушиоене искљушивп у писанпј фпрми, уз 
птказни рпк пд једнпг месеца. 

 

16.4. Накнада щтете пп пснпву једнпстранпг раскида 

У слушају да Нарушилац раскине угпвпр у складу са пдредбама кпје дефинищу пправдане 
разлпге за једнпстрани раскид угпвпра из шлана 16.2.пвпгугпвпра. Нарушилац има правп на 
накнаду какп је тп предвиђенп у шлану 12.2 пвпг угпвпра. 

У слушају да Изврщилац раскине угпвпр у складу са пдредбама кпје дефинищу пправдане 
разлпге за једнпстрани раскид угпвпра из шлана 16.2.пвпгугпвпра. Изврщилац има правп на 
накнаду какп је тп предвиђенп у шлану 12.3. пвпг угпвпра. 

Акп једна угпвпрна страна једнпстранп раскине угпвпр без пбразлпжеоа и прптивнп 
пдредбама п пправданим разлпзима за једнпстрани раскид угпвпра из шлана 16.2. пвпг 
угпвпра. Друга угпвпрна страна има правп на накнаду свих видпва щтете настале таквим 
ппступкпм. 

 

17. РЕЩАВАОЕ СППРПВА И МЕРПДАВНП ПРАВП 
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17.1. Рещаваое технишких несппразума 

У слушају несппразума између страна кпји су технишке прирпде, какп је наведенп у шл.6.1, 
шл.6.3.1, шл.6.3.2.таш.3, шл.6.3.3. таш.4,шл.7.8. ст.3 и шл.7.11. пвпг угпвпра, предмет несппразума 
се прпслеђује на кпнашнп рещаваое трећем лицу кпга заједнишки именују Изврщилац и 
Нарушилац у рпку пд 15 дана пд дана настанка предметнпг несппразума. Треће лице ће рещити 
несппразум у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа захтева за рещаваое несппразума трећем 
лицу пд стране Изврщипца и/или Нарушипца. Пдлука трећег лица је пбавезујућа за угпвпрне 
стране, а накнада за рад трећег лица на рещаваоу предмета несппразума биће плаћена пд 
стране кпја изгуби сппр, дпк ће свака угпвпрна страна снпсити трпщкпве свпјих правних 
саветника и друге трпщкпве кпји нису накнада за рад трећег лица. 

Тпкпм перипда кпји ппшиое на дан када Изврщилац и/или Нарушилац дпставе трећем лицу из 
става 1.пвпг шлана захтев за рещаваое предмета несппразума и заврщава се на дан када треће 
лице дпнесе пдлуку, рпкпви за изврщеое пбавеза пдгпварајуће угпвпрне стране не теку, псим 
акп надлежни суд не пдлуши другашије. 

Укпликп угпвпрне стране не буду мпгле заједнишки да именују треће лице за рещаваое 
технишких несппразума дуже пд три месеца, сматра се да је наступип ппщти (правни) сппр. 

17.2. Рещаваое ппщтих (правних) сппрпва 

Угпвпрне стране ће сппразумнп рещавати све сппрпве, несугласице или захтеве кпји 
прпистекну из или у вези са пвим угпвпрпм или неизврщеоем угпвпрних пбавеза, раскидпм 
или нищтавнпщћу пвпг угпвпра. 

У слушају када у вези ппщтих (правних) сппрпва угпвпрне стране не мпгу сппразумнп да реще 
сппр, збпг шега наступи неизврщаваое угпвпрних пбавеза билп кпје угпвпрне стране дуже пд 
три месеца, угпвпрне стране су сагласне да се сппр рещи у судскпм ппступку. 

Свака угпвпрна страна је пвлащћена да, укпликп наступи услпв из става 2.пвпг шлана, ппкрене 
тужбпм парнишни ппступак пред надлежним судпм. 

За све сппрпве у вези пвпг угпвпра утврђује се надлежнпст Привреднпг суда у Зајешару.  

У слушају да накпн наступаоа услпва из става 2. пвпг шлана ни једна угпвпрна страна не 
искпристи пвлащћеое из става 2. пвпг шлана, накпн шега угпвпрне стране ппнпвп усппставе 
пднпсе у складу са пвим угпвпрпм, престаје важеое пвлащћеоа из става 2. пвпг шлана. 

 

18. ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

18.1. Целпвитпст Угпвпра 

Прилпзи пвпг угпвпра кпји шине оегпв саставни деп су: 

Прилпг 1  Угпвпрни пбјекат; 

Прилпг 2 Пснпвни ппдаци п свакпм пбјекту у пквиру угпвпрнпг пбјекта; 

Прилпг 3 Најппвпљнија ппнуда (са датумпм пријема и делпвпдним брпјем ппнуде); 

Прилпг 4 Упутствп за утврђиваое ущтеда у енергији; 

Прилпг 5 Фпрма записника п прегледу; 

Прилпг 6 Смернице за прпверу квалитета пдржаваоа и нивпа псветљенпсти; 

Прилпг 7       Нацрт угпвпра п сарадои и ппдрщци; 
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Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују да су једна другпј предале дпкумента кпја шине прилпге из 
става 1. пвпг шлана, пппуоене пре, пднпснп на дан закљушеоа пвпг угпвпра, акп у ту сврху пвим 
угпвпрпм није предвиђен други рпк, пднпснп да ће их пппунити према динамици кпја следи 
изврщаваоем пбавеза угпвпрних страна тпкпм трајаоа угпвпрнпг перипда, где и акп пбавеза 
пппуоаваоа ппјединпг прилпга, према оегпвпј намени, ппстпји. 

 

18.2. Брпј примерака угпвпра 

Пвај угпвпр састављен је у щест истпветних примерака, пд кпјих пп три примерка дпбија свака 
угпвпрна страна. 

 

У ___________, дана __________.2018. гпдине 

 

За Нарушипца        За Изврщипца 

____________________________________               ______________________________________ 

(пешат и пптпис пвлащћенпг представника)               (пешат и пптпис Пвлащћенпг   представника) 
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IX. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

Датум                                                              М.П.    Пптпис ппнуђаша 

 _______________

Година 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Дисконтна стопа

Дисконтни фактор

Опис

Ст авка у 

обрасцу 

понуде

PV Укупно

Уштеда годишњих трошкова 

електричне енергије
4б

Уштеда годишњих трошкова 

одржавања јавног осветљења
4ц

Гарантована годишња уштеда 

оперативних трошкова за ЈО
4д (4б+4ц)

Садашња вредност укупне 

гарантоване уштеде, PV(R)
4ф

Годишња накнада за постигнуте 

гарантоване уштеде кроз 13 

година

5б

Укупна годишња накнада за 

приватног партнера
5ц (=5б)

 Садашња вредност укупне 

накнаде, PV(C)
5д

НЕТО САДАШЊА ВРЕДНОСТ 

УКУПНИХ ТРОШКОВА 

УГОВОРА О ЈПП, NPV(C)  

6=4ф-5д

ГАРАНТОВАНА УШТЕДА ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НАКОН РЕКОНСТРУКЦИЈЕ/МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

НАКНАДА ЗА ПОНУЂАЧА КАО ИЗВОЂАЧА

7,25%
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Упутствп за пппуоаваое Пбрасца структуре цене 

Ред 1: Наведите назив ппнуђаша;  
Ред 2: Наведите валуту у кпјпј се ппднпси ппнуда;  
Ред 3: Трајаое перипда гарантнпваоа изнпси 13 гпдина;  
Ред 4: Дискпнтна стппа је дефинисана и не мпже се меоати;  
Ред 5: Дискпнти фактпр је пбрашунат пп гпдинама и не мпже се меоати;  
Ред 6: Наведите ущтеду гпдищоих трпщкпва електришне енергије у тпку ппнуђенпг трајаоа 
перипда гарантпваоа;  
Ред 7: Наведите ущтеду гпдищоих трпщкпва пдржаваоа у тпку ппнуђенпг трајаоа перипда 
гарантпваоа;  
Ред 8: Пбрашун гарантпване гпдищое ущтеде пперативних трпщкпва – ппдатак унети у пбразац 
ппнуде ппд 4д;  
Ред 9: Пбрашун садащое вреднпсти укупне гарантпване ущтеде, PV(R) - ппдатак унети у пбразац 
ппнуде ппд 4ф;  
Ред 10: Наведите гпдищоу накнаду у тпку ппнуђенпг трајаое перипда гарантпваоа;  
Ред 11: Пбрашун укупне гпдищое накнаде - ппдатак унети у пбразац ппнуде ппд 5ц;  
Ред 12: Садащоа вреднпст укупне надпкнаде, PV(C) - ппдатак унети у пбразац ппнуде ппд 5д;  
Ред 13: Нетп садащоа вреднпсти укупних трпщкпва угпвпра, NPV(C) - ппдатак унети у пбразац 
ппнуде ппд 6;  
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X ПБРАЗАЦ ПРЕЛИМИНАРНПГ ТЕХНИШКПГ РЕЩЕОА  
 
 

УПУТСТВП:  
Пптребнп је да прелиминарнп технишкп рещеое садржи ппис нашина на кпји Ппнуђаш планира да 
испуни свпје угпвпрне пбавезе.  
Пвп рещеое се не вреднује кап један пд критеријума за избпр, али се кпристи кап критеријум за 
утврђиваое испуоаваоа или неиспуоаваоа технишких захтева за пружаое услуга у тпку 
припремнпг перипда реализације и гарантнпг перипда, пбјащоених у делу III и IV кпнкурсне 
дпкументације.  
Прелиминарнп технишкп рещеое треба да садржи ппис система ЈП накпн мпдернизације и 
пбрашуна ущтеда трпщкпва енергије и пдржаваоа.  
Ппдатке и инфпрмације п предузећу (каталпге, брпщуре и сертификате) пптребнп је дпставити у 
прилпгу уз ппнуду.  
Дпказе п испуоенпсти технишких критеријума за предлпжену ппрему пптребнп је дпставити у 
прилпгу уз прелиминарнп технишкп рещеое.  
ППГЛАВЉЕ I: Ппдаци инфпрмације п Ппнуђачу (највише 3 стране)  
Пвп ппглавље треба да садржи ппдатке и инфпрмације п Ппнуђашу и кпнзпрцијуму партнера (у 
слушају да се ради п заједнишкпј ппнуди или ппнуђашу са Ппдизвпђашем, кап и п предлпженпм 
Ппдизвпђашу (или вище оих). Ппглавље треба да садржи ппдатке п привреднпм друщтву(или 
вище оих), финансијскпм и технишкпм капацитету и дпсадащоем искуству. Пви ппдаци не 
замеоују прпписану дпкументацију кпја је неппхпдна кап дпказ за испуоеое дпдатних услпва.  
ППГЛАВЉЕ II: Предлпг прелиминарнпг решеоа за мпдернизацију система ЈП  
У пвпм ппглављу пптребнп је пписати предлпжени кпнцепт мера за ущтеду електришне енергије 
укљушујући ппдатке и инфпрмације п предлпженпј технплпгији и оеним карактеристикама, 
светлптехнишкпм прпрашуну. Сертификате и пстале дпказе п испуоенпсти минималних технишких 
захтева за ппрему треба дати кап прилпге уз прелиминарнп технишкп рещеое.  
Пптребнп је да Ппнуђаш дпстави динамишки план и рпкпве за припремни перипд и перипд 
имплементације кап и пбавезујући предлпг дужине трајаоа гарантнпг перипда.  
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XI ПБРАЗАЦ ТРПЩКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ________________________*навести назив 
ппнуђача+, дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 
 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС У RSD 

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
 
 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 

Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Напомена: Дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

Датум:     М.П.   Пптпис ппнуђаша 

 

       _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Избпр приватнпг партнера за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое јавнпг псветљеоа у ппштини Kладпвп 
Јн. Бр. 02/2018 

 

Page 98 of 100 
 

 

XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 
 
У складу са шланпм 26. Закпна,  
 
 
 
___________________________________________________________, (Назив ппнуђаша) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне 
набавке у птвпренпм ппступку јавне набавке за дпделу угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за 
рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое јавнпг псветљеоа у ппщтини Кладпвп, ппднеп 
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 

Датум:     М.П.   Пптпис ппнуђаша 

 

       _________________ 

 

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм 
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп 
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се 
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати 
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2. Закпна. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, кап и ппдизвпђача. 
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XIII ПБРАЗАЦ ПБИЛАСКА МЕСТА ИЛИ ЛПКАЦИЈЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ LED 
ЈАВНПГ ПСВЕТЉЕОА И ПРУЖАОА УСЛУЕ МУЕ  
 
 
Пвпм пптврдпм се пптврђује да је заинтереспвани ппнуђаш изврщип пбилазак лпкације за 
имплементацију LED јавнпг псветљеоана дан_____________ и да је у пптпунпсти уппзнат са 
стаоем пбјекта кпји је предмет рекпнструкције.  
 
Време и местп: __________________________________  
 
Назив ппнуђаша: _________________________________  
 
НАППМЕНА: 
___________________________________________________________________________  
 
Дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп 
 
 
Пвлащћенп лице нарушипца                  Пвлащћенп лице ппнуђаша  
_______________________       ______________________  
(име, презиме и функција)       (име, презиме и функција)  
_______________________       ______________________  
(свпјерушни пптпис) М.П.           (свпјерушни пптпис) 
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XV ПБРАЗАЦ ИЗЈАВА П РЕПУТАЦИЈИ ТАКВПЈ ДА СУ ППНУЂАШ И ОЕГПВА 
ППВЕЗАНА ЛИЦА, СВЕ УГOВПРЕ И ППСЛПВНЕ ПДНПСЕ СА РЕПУБЛИКПМ 
СРБИЈПМ И ДИРЕКТНИМ И ИНДИРЕКТНИМ КПРИСНИЦИМА БУЧЕТА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ИЗВРЩАВАЛИ И ИЗВРЩАВАЈУ НА КВAЛИТЕТАН НАШИН 
 
У име Ппнуђаша/Шлана групе ппнуђаша (непптребнп прецртати)  
 
_______________________________________________  
 
Кпји наступа сампсталнп / у групи ппнуђаша (непптребнп прецртати) на јавнпј набавци Јавна 
набавка за избпр приватнпг партнера и дпделу јавнпг угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству за 
рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое јавнпг псветљеоа у Ппщтини Кладпвп, брпј ЈН: 
2/2018 а у циљу смаоеоа репутаципнпг ризика за јавнпг партнера и дпвпђеое истпг на 
прихватљив нивп, кап пдгпвпрнп лице Ппнуђаша/ шлана групе ппнуђаша (непптребнп прецртати) 
изјављујем ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да су фирма  
___________________________________________________и оена ппвезана лица2 
 
1.све ппслпвне пднпсе и угпвпре кпје су имале са Републикпм Србијпм и директним и 
индиректним кприсницима Бучета Републике Србије изврщавали и изврщавају квалитетнп, 
пднпснп све пбавезе изврщавају благпвременп. 
 
2.нису имали ппслпвне пднпсе саРепубликпм Србијпми директним и индиректним кприсницима 
Бучета Републике Србије. 

 
Пва пптврда се даје за пптребе јавне набавке за избпр приватнпг партнера за реализацију 
прпјекта јавнп-приватнпг партнерства за рекпнструкцију, раципнализацију и пдржаваое јавнпг 
псветљеоа у Ппщтини Кладпвп, брпј ЈН: 2/2018  и за друге пптребе се не мпже кпристити.     
 
 

Датум и место: Име и презиме и                                                                    
функција oвлашћеног лица Понуђача  

 
______________________________ _______________________________  

                             (име,презиме и функција)  
 

 М.П.                 _______________________________ 
 (својеручни потпис) 

 

 
Наппмена: 
Образац XIV – изјаву Ппнуђач/сваки члан групе заједничке ппнде/ппдизвпђачи/ мпрају да пппуне, 

пвере печатпм и пптпишу, чиме пптврђују да су тачни ппдаци кпји су наведени у изјави 

 

                                                           
2
Изабрати једну од две опције које следе, односно ону која одговара истини. Другу опцију 

прецртатикао неистиниту. 


