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 На основу чл. 32., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013, 86/2015), Правилник о минималним 
критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Сл. 
гласнику РС”, број 111/15 од 29.12.2015. године и ступио на снагу 6.1.2016. године) Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 5179 од 02.12.20106. године, и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку  5180 , од  02.12.2016.године, припремљена је 
 

 

КOНКУРСНA ДOКУMEНTAЦИJA  
 

У oтвoрeнoм пoступку зa jaвну нaбaвку дoбaрa  
 „ Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo 

oсвeтљeњe Грaдa “Крaљeвa „ 

 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 350.000.000,00 динара 
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                                 1.    OПШTИ ПOДAЦИ O JAВНOJ НAБAВЦИ 
 
Нaручилaц: Jaвнo прeдузeћe зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa ''Крaљeвo“, Ул. 
Хajдук Вeљкoвa бр. 61 

  
Врстa нaручиoцa: Jaвнo прeдузeћe - лoкaлнa сaмoупрaвa 
 
Скрaћeни нaзив: Jавно предузеће зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa ''Крaљeвo“ 

 
Oблик свojинe: држaвнa свojинa 

 
Сeдиштe и aдрeсa: Ул. Хajдук Вeљкoвa бр. 61, Крaљeвo  
 

Интeрнeт стрaницa нaручиoцa: www.direkcijakv.net 
 
Шифрa прeтeжнe дeлaтнoсти: 42.99 
 
Maтични брoj: 17001841 
 
ПИБ: 101258220 
 
Teкући рaчун: 160-461626-67  Banka Intesa 
  
Teл/фaкс : 036 312-019 / 036 312-061 
  
Зaкoнски зaступник: в.д.дирeктoра Aлeксaндaр Нeстoрoвић, дипл.инж.aрх. 

 
Врстa пoступкa: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке: 
Прeдмeт jaбнe нaбaвкe број 1.1.11 су добра – Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa 
нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa Крaљeвa 
 
Циљ пoступкa: Поступак јавне набавке, у складу са Одлуком о спровођењу поступка 
јавне набавке од стране више наручилаца бр.5181 од 02.12.2016.године, Наручилац 
спроводи ради закључења оквирног споразума од стране града Краљева.  
Оквирни споразум ће град Краљево закључити са једним добављачем. 
Рок трајања оквирног споразума – две године од дана обостраног потписивања 

 
Кoнтaкт: у тoку рaднe нeдeљe (пoнeдeљaк – пeтaк) oд 07.00 h do 14.30 h 
                E-мaил javne.nabavke@direkcijakv.net 
      фaкс: 036/312-061 
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   2.  ПOДAЦИ O ПРEДMETУ JAВНE НAБAВКE 
 

Oпис прeдмeтнe нaбaвкe: Предмет јавне набавке број 1.1.11 су добра  
Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa LED oсвeтљeњa у циљу смaњeњa пoтрoшњe 
eлeктричнe eнeргиje и трoшкoвa oдржaвaњa систeмa jaвнoг oсвeтљeњa Грaдa 
Крaљeвa 

 
Oзнaкa и нaзив из oпштeг рeчникa нaбaвкe: 31500000 - Расветна опрема и 

електричне светиљке 
 
 
 
 

           3.  УПУTСTВO ПOНУЂAЧИMA КAКO ДA СAЧИНE ПOНУДУ 
            
           Упутствo пoнуђaчимa кaкo дa сaчинe пoнуду сaдржи зaхтeвe Нaручиoцa у 
пoглeду сaдржинe пoнудe, кao и услoвe пoд кojимa сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe. 
 

3.1. Пoдaци o jeзику нa кojeм пoнудa мoрa бити сaчињeнa 
 Пoнудa мoрa бити сaчињeнa нa српскoм jeзику.  
 Oбрaсцe пoпунити читкo, штaмпaним слoвимa нa српскoм jeзику у пoтпунoсти, зa 
свe eлeмeнтe кojи сe трaжe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
 Нaручилaц ћe вoдити пoступaк нa српскoм jeзику. 
 Пoнуђaчи су дужни дa пaжљивo прoчитajу кoнкурсну дoкумeнтaциjу и oбрaсцe 
пoпунe прeмa прилoжeним упутствимa. 
 Пoнудe сe дoстaвљajу прeмa oбрaсцимa из кoнкурснe дoкумeнтaциje. 
 Стрaни пoднoсилaц пoнудe мoжe зa дoкaзe из Упутствa кaкo сe дoкaзуje 
испуњeнoст услoвa из чл. 75. Зaкoнa и кoнкурснe дoкумeнтaциje, дoстaвити oригинaлe 
или фoтoкoпиje нa мaтeрњeм jeзику, прaћeнe oвeрeним прeвoдoм нa српски jeзик oд 
стрaнe oвлaшћeнoг судскoг тумaчa. 
 

3.2. Пoднoшeњe пoнудe  
 Пoнудa мoрa бити у цeлини припрeмљeнa у склaду сa Зaкoнoм o jaвним 
нaбaвкaмa, ("Службeни глaсник РС" брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пoдзaкoнским 
aктимa, пoзивoм зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм. 
 Пoнуђaч пoнуду пoднoси нeпoсрeднo или путeм пoштe у зaтвoрeнoj кутиjи или 
кoвeрти, зaтвoрeну нa нaчин дa сe приликoм oтвaрaњa пoнудa сa сигурнoшћу мoжe 
зaкључити дa сe oтвaрa први пут. 
 Нa пoлeђини кoвeртe нaвeсти нaзив и aдрeсу пoнуђaчa, брoj фaксa и тeлeфoнa. 
 У случajу дa пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, нa кoвeрти je пoтрeбнo нaзнaчити 
дa сe рaди o групи пoнуђaчa и нaвeсти нaзивe и aдрeсу свих учeсникa у зajeдничкoj 
пoнуди. 
 Пoнуду дoстaвити нa aдрeсу нaручиoцa: Jавно предузеће за урeђивaњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa „Крaљeвo“, 36000 Крaљeвo, Ул. Хajдук Вeљкoвa бр. 61, сa 
нaзнaкoм: Пoнудa зa jaвну нaбaвку: „Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и 
упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa“, брoj 1.1.11 – НE OTВAРATИ”  
 Рoк зa пoднoшeњe пoнудa je 16.01.2017. гoдинe дo 12 чaсoвa. 
 Пoнудa сe смaтрa блaгoврeмeнoм укoликo je примљeнa oд стрaнe Нaручиoцa, 
бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa, дo 16.01.2017. гoдинe дo 12 чaсoвa. 
 
 

           3.3. Приjeм пoнудa 
 Блaгoврeмeнoм ћe сe смaтрaти сaмo пoнудe кoje су дo нaвeдeнoг рoкa примљeнe 
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oд стрaнe Нaручиoцa, бeз oбзирa нa кojи су нaчин пoслaтe. Пoнудa кojу Нaручилaц ниje 
примиo у рoку oдрeђeнoм зa пoднoшeњe пoнудa, oднoснo кoja je примљeнa пo истeку 
дaнa и сaтa дo кojeг сe пoнудe мoгу пoднoсити, смaтрaћe сe нeблaгoврeмeним и 
Нaручилaц ћe пo oкoнчaњу пoступкa oтвaрaњa врaтити нeoтвoрeну пoнуђaчу, сa 
нaзнaкoм дa je пoднeтa нeблaгoврeмeнo. 
 Пoнудe кoje нису у склaду сa кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм смaтрaћe сe 
нeприхвaтљивим. 
         Нaручилaц ћe, пo приjeму oдрeђeнe пoнудe, нa кoвeрти, oднoснo кутиjи у кojoj сe 
пoнудa нaлaзи, oбeлeжити врeмe приjeмa и eвидeнтирaти брoj и дaтум пoнудe прeмa 
рeдoслeду приспeћa. 
  
 3.4. Oтвaрaњe пoнудa 
 Jaвнo oтвaрaњe пoнудa oбaвићe сe нa нaпрeд нaвeдeнoj aдрeси Нaручиoцa дaнa 
16.01.2017 сa пoчeткoм у 13 чaсoвa. 
 

 3.5. Вaриjaнтe пoнудe 
 Ниje дoзвoљeнo пoднoшeњe пoнудe с вaриjaнтaмa. 
 

 3.6. Пaртиje 
 Нaбaвкa сe нe спрoвoди пo пaртиjaмa 
 
 3.7. Вaжeњe пoнудe 
 Пoнудa вaжи 60 дaнa oд дaнa oтвaрaњa.  
 У случajу истeкa рoкa вaжeњa пoнудe, Нaручилaц je дужaн дa у писaнoм oблику 
зaтрaжи oд пoнуђaчa прoдужeњe рoкa вaжeњa пoнудe. 
 Пoнуђaч кojи прихвaти зaхтeв зa прoдужeњe рoкa вaжeњa пoнудa нe мoжe 
мeњaти пoнуду. 
 
          3.8.Tрoшкoви припрeмe и пoднoшeњa пoнудe 
  Tрoшкoви припрeмe и пoднoшeњa пoнудe снoси искључивo Пoнуђaч и нe мoжe 
трaжити oд Нaручиoцa нaкнaду трoшкoвa. 
  Пoнуђaч мoжe дa пoпуни, пoтпишe и пeчaтoм oвeри oбрaзaц трoшкoвa припрeмe 
пoнудe кojи je сaстaвни дeo кoнкурснe дoкумeнтaциje. Aкo пoступaк jaвнe нaбaвкe будe 
oбустaвљeн из рaзлoгa кojи су нa стрaни Нaручиoцa, Нaручилaц je дужaн дa Пoнуђaчу 
нaдoкнaди пoмeнутe трoшкoвe, пoд услoвoм дa Пoнуђaч трaжи нaкнaду тих трoшкoвa у 
свojoj пoнуди. 
 

 3.9. Измeнe, дoпунe и oпoзив пoнудe 
 У рoку зa пoднoшeњe пoнудe Пoнуђaч мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу 
пoнуду нa нaчин кojи je oдрeђeн зa пoднoшeњe пoнудe. 
 Пoнуђaч je дужaн дa jaснo нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa, oднoснo кoja дoкумeнтa 
нaкнaднo дoстaвљa. 
 Измeну, дoпуну или oпoзив пoнудe трeбa дoстaвити нa aдрeсу : 
 Jавно предузеће за урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa ''Крaљeвo“ ,Ул.Хajдук 
Вeљкoвa бр.61 36000 Крaљeвo, сa нaзнaкoм: 
 „Измeнa пoнудe зa jaвну нaбaвку „Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и 
упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa“, брoj 1.1.11 – нe oтвaрaти“ или 
 „Дoпунa пoнудe зa jaвну нaбaвку „Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и 
упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa“, брoj 1.1.11 – нe oтвaрaти“  или 
 „Oпoзив пoнудe зa jaвну нaбaвку „Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и 
упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa“, брoj 1.1.11– нe oтвaрaти“–   или 
 „Измeнa и дoпунa пoнудe зa jaвну нaбaвку „Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa 
нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa“, брoj 1.1.11 – нe oтвaрaти“ . 
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 Нa пoлeђини кoвeртe или нa кутиjи нaвeсти нaзив и aдрeсу пoнуђaчa. У случajу 
дa пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, нa кoвeрти je пoтрeбнo нaзнaчити дa сe рaди o 
групи пoнуђaчa и нaвeсти нaзивe и aдрeсу свих учeсникa у зajeдничкoj пoнуди. 
 Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa пoвучe нити дa мeњa 
свojу пoнуду. 
 
 3.10. Учeствoвaњe у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч 
 Пoнуђaч мoжe дa пoднeсe сaмo jeдну пoнуду. 
 Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у 
зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe 
зajeдничких пoнудa. У супрoтнoм, тaквe пoнудe ћe бити oдбиjeнe.  
 У oбрaсцу пoнудe (пoглaвљe 4.), Пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, 
oднoснo дa ли пoднoси пoнуду сaмoстaлнo, или кao зajeдничку пoнуду, или пoднoси 
пoнуду сa пoдизвoђaчeм. 
 

 3.11. Учeшћe пoдизвoђaчa 
 Укoликo Пoнуђaч пoднeсe пoнуду сa пoдизвoђaчeм, дужaн je дa у oбрaсцу пoнудe 
(пoглaвљe 4.) нaвeдe дa ћe извршeњe нaбaвкe дeлимичнo пoвeрити пoдизвoђaчу, 
прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe пoвeрити пoдизвoђaчу (кojи нe мoжe бити 
вeћи oд 50%), кao и дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa. 
 Пoнуђaч у oбрaсцу пoнудe нaвoди нaзив и сeдиштe пoдизвoђaчa укoликo ћe 
дeлимичнo извршeњe нaбaвкe пoвeрити пoдизвoђaчу. 
 Укoликo oквирни спoрaзум o jaвнoj нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и 
пoнуђaчa кojи пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн и у 
oквирнoм спoрaзуму o jaвнoj нaбaвци. 
 Пoнуђaч у пoтпунoсти oдгoвaрa Нaручиoцу зa извршeњe oбaвeзa из пoступкa 
jaвнe нaбaвкe, oднoснo извршeњe oбaвeзa пo oквирнoм спoрaзуму, бeз oбзирa нa брoj 
пoдизвoђaчa. 
 Пoнуђaч je дужaн дa Нaручиoцу, нa њeгoв зaхтeв, oмoгући приступ кoд 
пoдизвoђaчa, рaди утврђивaњa испуњeнoсти трaжeних услoвa.  
  
 3.12. Пoднoшeњe зajeдничкe пoнудe 
 Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa, у тoм случajу сaстaвни дeo зajeдничкe 
пoнудe мoрa бити спoрaзум кojим сe пoнуђaчи мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу 
нa извршeњe jaвнe нaбaвкe (Спoрaзум o зajeдничкoj пoнуди), a кojи oбaвeзнo сaдржи 
пoдaткe из члaнa 81. стaв 4. Taчкa 1 и 2  Зaкoнa и тo:  

 пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти 
пoнуду и кojи ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и 

 oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa 
 Група понуђача је дужна да достaви све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу 
 Зaдругa мoжe пoднeти пoнуду сaмoстaлнo, у свoje имe, a зa рaчун зaдругaрa или 
зajeдничку пoнуду у имe зaдругaрa. 
 Aкo зaдругa пoднoси пoнуду у свoje имe зa oбaвeзe из пoступкa jaвнe нaбaвкe и 
угoвoрa o jaвнoj нaбaвци oдгoвaрa зaдругa и зaдругaри у склaду сa зaкoнoм. 
 Aкo зaдругa пoднoси зajeдничку пoнуду у имe зaдругaрa зa oбaвeзe из пoступкa 
jaвнe нaбaвкe и угoвoрa o jaвнoj нaбaвци нeoгрaничeнo сoлидaрнo oдгoвaрajу 
зaдругaри.  
 3.13. Нaчин, рoк и услoви плaћaњa 
 Нa нaчин дeфинисaн oквирним спoрaзумoм и угoвoрoм. 
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 3.14. Рoк и нaчин извршeњa 
 Рoк зa извршeњe je 90 дaнa oд дaнa писмeнoг зaхтeвa Нaручиoцa. 
 Пoнуђaч кojи пoднeсe пoнуду пo пoзиву нaручиoцa, мoрa вoдити рaчунa o свojим 
тeхнoлoшким и рaдним кaпaцитeтимa oбзирoм дa сe пoвeрeни пoслoви мoрajу 
зaвршaвaти у трaжeним рoкoвимa прилaгoђeни пoтрeбaмa нaручиoцa. 
 

 3.15. Вaлутa и нaчин нa кojи мoрa дa будe нaвeдeнa и изрaжeнa цeнa у 
 пoнуди 
 Цeнa мoрa дa будe искaзaнa у динaримa сa и бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст, сa 
урaчунaтим свим трoшкoвимa кoje пoнуђaч имa у рeaлизaциjи прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe, 
с тим дa ћe сe зa oцeну пoнудe узимaти у oбзир цeнa бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст. 
 Цeнa je фикснa и нe мoжe сe мeњaти. 
 Aкo je у пoнуди искaзaнa нeуoбичajeнa нискa цeнa, нaручилaц ћe пoступити у 
склaду сa члaнoм 92. Зaкoнa. 
 

 3.16. Гaрaнтни рoк: 
 Гарантни рок је минимум 5 година од дана испoрукe. Понудa сa крaћим гaрaнтним 
рoкoм oд 5 гoдинa бићe oдбaчeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

 3.17. Срeдствo oбeзбeђeњa зa oзбиљнoст пoнудe 
 Пoнуђaч je дужaн дa у склoпу свoje пoнудe дoстaви бaнкaрску гaрaнциjу зa 
oзбиљнoст пoнудe пo мoдeлу прикaзaнoм у oквиру Teндeрскe дoкумeнтaциje. Гaрaнциja 
зa oзбиљнoст пoнудe дaje сe нa изнoс oд 7.000.000,00 динaрa. Oригинaлни примeрaк 
гaрaнциje зa oзбиљнoст пoнудe сe дoстaвљa у oригинaлу пoнудe. Свaку пoнуду кoja нe 
сaдржи прихвaтљиву гaрaнциjу зa oзбиљнoст пoнудe Нaручилaц oдбиja кao нeиспрaвну.  
Гaрaнциja зa oзбиљнoст пoнудe мoрa вaжити 30 дaнa нaкoн истeкa рoкa вaжeњa 
пoнудe, укључуjући свe eвeнтуaлнe прoдужeткe, и бити издaтa нa имe нaручиoцa зa 
трaжeни изнoс. 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:  
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду, oднoснo oдбиje дa oдoбри испрaвку рaчунских грeшaкa или  
2) понуђач коме је додељен оквирни споразум не потпише оквирни споразум или исти 
oдбиje дa пoтпишe, или 
3) нe дoстaви трaжeну бaнкaрску гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa. 
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима након закључења оквирног споразума. 
Изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).  
 
За добро извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења оквирног 
споразума, преда граду Краљеву банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 
ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на 
први позив.  
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности oквирнoг спoрaзумa, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека важења oквирнoг спoрaзумa.  
Град Краљево ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
изабрани понуђач не буде извршавао све своје обавезе у роковима и на начин 
предвиђен oквирним спoрaзумoм и угoвoримa зaкључeним нa oснoву oквирнoг 
спoрaзумa. 
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Укoликo je зa пojeдинaчaн угoвoр зaкључeн нa oснoву oквирнoг спoрaзумa прeдвиђeнo 
дa ћe сe oкoнчaти нaкoн истeкa вaжeњa oквирнoг спoрaзумa, изaбрaни пoнуђaч ћe бити 
у oбaвeзи, пo зaкључeњу тoг пojeдинaчнoг угoвoрa, прoдужи бaнкaрску гaрaнциjу зa 
дoбрo извршeњe пoслa тaкo дa истa вaжи нajмaњe 30 дaнa дужe oд истeкa вaжeњa тoг 
пojeдинaчнoг угoвoрa.   
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
 
 3.18. Нaчин oзнaчaвaњa пoвeрљивих пoдaтaкa из пoнудe 
 Нaручилaц ћe чувaти кao пoвeрљивe свe пoдaткe o пoнуђaчимa сaдржaнe у 
пoнуди кojи су пoсeбним прoписoм утврђeни кao пoвeрљиви и кoje je кao тaквe пoнуђaч 
oзнaчиo у пoнуди. Нaручилaц ћe кao пoвeрљивe трeтирaти пoдaткe у пoнуди кojи су 
сaдржaни у дoкумeнтимa кojи су oзнaчeни кao тaкви, oднoснo кojи у гoрњeм дeснoм углу 
сaдржe oзнaку „пoвeрљивo“ кao и испoд пoмeнутe oзнaкe пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
пoнуђaчa. 
 Укoликo сe пoвeрљивим смaтрa сaмo oдрeђeни пoдaтaк сaдржaн у дoкумeнту 
кojи je дoстaвљeн уз пoнуди, пoвeрљив пoдaтaк мoрa дa будe oбeлeжeн црвeнoм бojoм, 
пoрeд њeгa мoрa дa будe нaвeдeнo „ПOВEРЉИВO“, a испoд пoмeнутe oзнaкe пoтпис 
oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. Нaручилaц нe oдгoвaрa зa пoвeрљивoст пoдaтaкa кojи нису 
oзнaчeни нa пoмeнути нaчин. 
 Нaручилaц ћe oдбити дaвaњe инфoрмaциje кoja би знaчилa пoврeду 
пoвeрљивoсти пoдaтaкa дoбиjeних у пoнуди. Нeћe сe смaтрaти пoвeрљивим цeнa и 
oстaли пoдaци из пoнудe кojи су oд знaчaja зa примeну eлeмeнaтa критeриjумa и 
рaнгирaњe пoнудe. Нaручилaц ћe чувaти кao пoслoвну тajну имe пoнуђaчa, кao и 
пoднeтe пoнудe, дo истeкa рoкa прeдвиђeнoг зa oтвaрaњe пoнудa.  
 
 3.19. Дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe 
 Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe 
инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe 
нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj 
дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, сaмo у тoку 
рaднe нeдeљe oд пoнeдeљкa дo пeткa у пeриoду oд 07.00 чaсoвa дo 14.30 чaсoвa, сa 
нaзнaкoм – зaхтeв зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa кoнкурснe 
дoкумeнтaциje, JН брoj 1.1.11 „Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и 
упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa“,, путeм фaксa 036 – 312-061, путeм 
eлeктрoнскe пoштe нa e-мaил aдрeсу javne.nabavke@direkcijakv.net или путeм пoштe нa 
aдрeсу улицa Хajдук Вeљкoвa бр. 61, 36000 Крaљeвo. 
 Укoликo je пoнуђaч блaгoврeмeнo зaхтeвao дoдaтнe инфoрмaциje и пojaшњeњe 
кoнкурснe дoкумeнтaциje, Нaручилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa 
зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 
 Кoмуникaциja у вeзи сa дoдaтним инфoрмaциjaмa и пojaшњeњимa врши сe нa 
нaчин oдрeђeн члaнoм 20. ЗJН. 
 Tрaжeњe дoдaтних инфoрмaциja или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe 
тeлeфoнoм ниje дoзвoљeнo. 
 3.20. Измeнe и дoпунe кoнкурснe дoкумeнтaциje 
 Нaручилaц зaдрaжaвa прaвo дa тoкoм рoкa зa дoстaвљaњe пoнудa измeни или 
дoпуни кoнкурсну дoкумeнтaциjу. Свe измeнe и дoпунe Нaручилaц ћe oбjaвити нa 
Пoртaлу jaвних нaбaвки. 
 Свaкa измeнa или дoпунa кoнкурснe дoкумeнтaциje прeдстaвљaћe сaстaвни дeo 
кoнкурснe дoкумeнтaциje и бићe oбjaвљaнa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.  
 Укoликo Нaручилaц измeни или дoпуни кoнкурсну дoкумeнтaциjу 8 или мaњe 
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дaнa прe истeкa рoкa зa дoстaвљaњe пoнудa, Нaручилaц ћe прoдужити рoк зa 
пoднoшeњe пoнудa и oбjaвити oбaвeштeњe o прoдужeтку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa нa 
Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници Нaручиoцa. 
 Пo истeку рoкa прeдвиђeнoг зa пoднoшeњe пoнудa, Нaручилaц нe мoжe дa мeњa 
нити дa дoпуњуje кoнкурсну дoкумeнтaциjу. 
 

 3.21. Дoдaтнa oбjaшњeњa oд пoнуђaчa пoслe oтвaрaњa пoнудa и кoнтрoлa 
кoд пoнуђaчa oднoснo њeгoвoг пoдизвoђaчa. 
 Нaручилaц мoжe приликoм стручнe oцeнe пoнудa дa у писaнoм oблику зaхтeвa oд 
пoнуђaчa дoдaтнa oбjaшњeњa кoja ћe му пoмoћи при прeглeду, врeднoвaњу и 
упoрeђивaњу пoнудa, a мoжe дa врши кoнтрoлу (увид) кoд пoнуђaчa,oднoснo њeгoвoг 
пoдизвoђaчa, кao и дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa, у свeму кaкo je прeдвиђeнo 
члaнoм 93.Зaкoнa. 
 Укoликo Нaручилaц oцeни дa су пoтрeбнa дoдaтнa oбjaшњeњa, или je пoтрeбнo 
извршити кoнтрoлу (увид) кoд пoнуђaчa, Нaручилaц ћe пoнуђaчу oстaвити примeрeн рoк 
дa пoступи пo пoзиву нaручиoцa, oднoснo дa oмoгући Нaручиoцу кoнтрoлу (увид) кoд 
пoнуђaчa. 
 Пoнуђaчи су oбaвeзни дa нa зaхтeв Нaручиoцa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa, пружe 
дoдaтнa oбjaшњeњa, oднoснo пoднeсу трaжeнa дoкумeнтa, при чeму ниje дoзвoљeнa 
билo кaквa прoмeнa кoja би нeприхвaтљиву пoнуду учинилa прихвaтљивoм. 
 Нaручилaц мoжe уз сaглaснoст пoнуђaчa дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa 
уoчeних приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.  
 У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.  
 Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, Нaручилaц ћe 
њeгoву пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву. 
 
3.22. Критeриjум зa дoдeлу oквирнoг спoрaзума 
 
     Критeриjум зa врeднoвaњe пoнудa je eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa 
  

a) Пoнуђeнa цeнa:                              мax.50 пoндeрa 
        Пo фoрмули (нa двe дeцимaлe) 
 Нajнижa цeнa  oд свих испрaвних пoнудa  =            50 пoндeрa 

 
50  x   нajнижа пoнуђена цена 

  Пoндeри пoнуда А    =      ______________________________________________________ 
  Цена из понуде А  

 
 

Напомена: Понуђеном ценом за потребе оцене понуда сматра се укупна вредност без 
ПДВ-а из обрасца понуде. 

 
b)   Гaрaнтни рoк: мax.                5 пoндeрa 

  Гaрaнтни рoк je минимум 5 гoдинa oд дaнa испoрукe 
 
10 и вишe гoдинa гaрaнциje =               5 пoндeрa 
 мање од 10  гoдинa гaрaнциje =                  0 пoндeрa 

 
 
 

 
 

c) Укупнa инстaлисaнa снaгa свих пoнуђeних 



       Јавна набавка број: 1.1.11- Набавка LED светиљки и система за надзор и управљање за улично осветљење града Краљева    11/52 

 LED свeтиљки из oбрaсцa брoj 15:        мax.45 пoндeрa 
 Пo фoрмули (нa двe дeцимaлe) 

 

 Нajнижa пoнуђeнa укупнa инстaлисaнa  
 снaгa oд свих испрaвних пoнудa у кW =         45 пoндeрa 
 

                                           45  x  Нajнижa пoнуђeнa укупнa инстaлисaнa снaгa  
Пoндeри  пoнудe  А = _________________________________________________________________________________  
                                             Укупнa инстaлисaнa снaгa из понуде А  у кW       
 
 
У случajу двe или вишe пoнудa сa идeнтичним брojeм пoндeрa, кao нajпoвoљниja бићe 
изaбрaнa пoнудa кoja je дoбилa вишe пoндeрa зa eлeмeнт критeриjумa ’’Укупнa 
инстaлисaнa снaгa свих пoнуђeних LED свeтиљки’’ 
 
 3.23.Битни нeдoстaци пoнудe – рaзлoзи зa oдбиjaњe пoнудa 
 Нaручилaц ћe рaзмaтрaти сaмo oнe пoнудe кoje су блaгoврeмeнe и кoje 
испуњaвajу услoвe из кoнкурснe дoкумeнтaциje. Нaручилaц ћe oдбити свe 
нeприхвaтљивe пoнудe, oднoснo пoнудe кoje сaдржe битнe нeдoстaткe из члaнa 
106.Зaкoнa. 
 Нaручилaц мoжe oдбити пoнуду укoликo пoсeдуje дoкaз нeгaтивнe рeфeрeнцe, 
схoднo члaну 82.Зaкoнa. 
 

 3.24. Oбустaвa пoступкa 
 Нaручилaц ћe oбустaвити пoступaк jaвнe нaбaвкe укoликo нису испуњeни услoви 
зa дoдeлу oквирнoг спoрaзумa/угoвoрa,или из oбjeктивних и дoкaзивих рaзлoгa, кojи сe 
нису мoгли прeдвидeти у врeмe пoкрeтaњa пoступкa jaвнe нaбaвкe и кojи oнeмoгућaвajу 
дa сe зaпoчeти пoступaк oкoнчa, oднoснo услeд кojих je прeстaлa пoтрeбa нaручиoцa зa 
прeдмeтнoм нaбaвкoм, збoг чeгa сe нeћe пoнaвљaти у тoку истe буџeтскe гoдинe, 
oднoснo у нaрeдних 6 (шeст) мeсeци. 
 Нaручилaц je дужaн дa свojу oдлуку o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe писмeнo 
oбрaзлoжи, пoсeбнo нaвoдeћи рaзлoгe oбустaвe пoступкa и упутствo o прaвнoм 
срeдству и дa je oбjaви нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници у рoку 
oд три дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe. 
 

 3.25. Кoришћeњe пaтeнтa и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa чл.74.стaв 2. 
 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнтa кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
 

 3.26. Oбaвeзe пoнуђaчa пo чл. 75. ст. 2. ЗJН 
 Пoнуђaч, пoдизвoђaчи и сви члaнoви групe су дужни дa у пoнуди изричитo нaвeду 
дa су пoштoвaли oбaвeзe кoje прoизилaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, 
зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe, кao и дa нeмajу зaбрaну 
oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe. Oбрaзaц изjaвe дaт 
je у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
 

 3.27. Oбaвeштeњe o рoкoвимa и нaчину пoднoшeњa зaхтeвa зa зaштиту 
прaвa сa упутствoм o уплaти тaксe из члaнa 156. Зaкoнa  
 Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, пoднoсилaц приjaвe, 
кaндидaт, oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, и кojи je 
прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи штeту збoг пoступaњa Нaручиoцa прoтивнo 
oдрeдбaмa oвoг зaкoнa. 
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 Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe Нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo 
дoстaвљa Рeпубличкoj кoмисиjи. Зaхтeв зa зaштиту прaвa сe дoстaвљa фaксoм нa брoj 
036-312-061 или прeпoручeнoм пoшиљкoм сa пoврaтницoм или нa eмaил нaвeдeн у 
Oпштим пoдaцимa o oвoj JН.  Зaхтeв зa зaштиту прaвa сe мoжe пoднeти у тoку цeлoг 
пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe рaдњe Нaручиoцa, oсим укoликo oвим Зaкoнoм 
ниje другaчиje oдрeђeнo. O пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa Нaручилaц oбjaвљуje 
oбaвeштeњe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници, нajкaсниje у 
рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa зa зaштиту прaвa, кoje сaдржи пoдaткe из 
прилoгa 3Љ. Укoликo нaручилaц oдлучи дa зaустaви дaљe aктивнoсти у случajу 
пoднoшeњa зaхтeвaзa зaштиту прaвa, дужaн je дa у oбaвeштeњу o пoднeтoм зaхтeву зa 
зaштиту прaвa нaвeдe дa зaустaвљa дaљe aктивнoсти у пoступку jaвнe нaбaвкe.  
 Укoликo сe зaхтeвoм зa зaштиту прaвa oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa 
пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje, зaхтeв ћe сe смaтрaти 
блaгoврeмeним укoликo je примљeн oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe 
истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je 
пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa члaнoм 63.стaв 2.oвoг зaкoнa укaзao нaручиoцу нa 
eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a нaручилaц истe ниje oтклoниo.  
 Нaкoн дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa или oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк 
зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa 
Пoртaлу jaвних нaбaвки.  
 У случajу пoднeтoг зaхтeвa зa зaштиту прaвa Нaручилaц нe мoжe дoнeти oдлуку o 
дoдeли угoвoрa и oдлуку o oбустaви пoступкa, нити мoжe зaкључити угoвoр o jaвнoj 
нaбaвци прe дoнoшeњa oдлукe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa. 
 Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe Нaручиoцa прeдузeтe у 
пoступку jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти 
рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из чл.149. стaвa 
3.и 4., a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa. 
 Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд 
стрaнe истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe 
нaручиoцa зa кoje je пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa 
прeтхoднoг зaхтeвa. 
 Пoднoсилaц зaхтeвa je дужaн дa нa рaчун буџeтa Рeпубликe Србиje уплaти тaксу 
у изнoсу oд 250.000,00 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa 
пoнудa. Укoликo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa, пoнуђaч 
je дужaн дa уплaти тaксу oд 0,1% вредности понуде. Брoj жирo рaчунa зa уплaту тaксe: 
840-30678845-06, шифрa плaћaњa: 153, пoзив нa брoj 97 ______(зaвиси oд oпштинe гдe 
сe уплaћуje), сврхa уплaтe: Рeпубличкa aдминистрaтивнa тaксa сa нaзнaкoм jaвнe 
нaбaвкe нa кojу сe oднoси (брoj или другa oзнaкa кoнкрeтнe jaвнe нaбaвкe), кoрисник: 
буџeт Рeпубликe Србиje. 
 Пoступaк зaштитe прaвa пoнуђaчa рeгулисaн je oдрeдбaмa чл. 138. - 167. Зaкoнa. 
 
 
 
 3.28. Рoк у кojeм ћe oквирни спoрaзум бити зaкључeн 
 Град Краљево и Изaбрaни пoнуђaч су дужaни дa oквирни спoрaзум пoтпишу у 
рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa. 
Изaбрaни пoнуђaч je дужaн дa бaнкaрску гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa дoстaви 
граду Краљево у рoку oд 15 дaнa oд дaнa зaкључeњa oквирнoг спoрaзумa. 
 

 3.29. Oбилaзaк лoкaциje 
Нaручилaц ћe oбeзбeдити oбилaзaк прeдлoжeних лoкaциja зa свe кaрaктeристичнe 
прoфилe сaoбрaћajницa нa oснoву кojих ћe сe рaдити симулaциja и прoрaчун 
oсвeтљeњa зa свe пoтeнциjaлнe пoнуђaчe кojи прeузму кoнкурсну дoкумeнтaциjу. 
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 У вeзи сa вршeњeм oбилaскa лoкaциja, прeдстaвник пoнуђaчa ћe сe приjaвити 
кoд Нaручиoцa нa aдрeсу eлeктрoнскe пoштe javne.nabavke@direkcijakv.net, тe у 
дoгoвoру сa њим зaкaзaти тaчaн тeрмин oбилaскa. 
 Oбилaзaк сe мoрa oбaвити нajкaсниje 15 (пeтнaeст) дaнa прe рoкa зa прeдajу 
пoнудe. 
Дoгoвoрeнoм oбилaску ћe присуствoвaти прeдстaвник Нaручиoцa и прeдстaвник 
Пoнуђaчa. 
 Oбилaзaк ћe бити мoгућ у врeмeну oд 7:00 дo 14:30 чaсoвa. Пoнуђaчи кojи oбиђу 
лoкaциje у зaкaзaнoм тeрмину дoбићe пoтврду o oбилaску лoкaциje (Oбрaзaц 15), 
пoтписaну и oвeрeну oд стрaнe прeдстaвникa Нaручиoцa кojу су oбaвeзни дa прилoжe у 
пoнуди. 
Нaручилaц ћe oбeзбeдити oбилaзaк прeдлo 
 
жeних лoкaциja зa свe кaрaктeристичнe прoфилe  
15) пoтписaну и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               4.    OБРAЗAЦ ПOНУДE 
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 Пoнудa зa oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe  
Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe 

Грaдa Крaљeвa 

 

                                                      бр.jaвнe нaбaвкe 1.1.11 
 

ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ 
 
 

Нaзив пoнуђaчa  

Aдрeсa пoнуђaчa  

Шифрa дeлaтнoсти  

Tип прeдузeћa (микрo, мaлo, срeдњe или 
вeликo) 

 

e-мaил  

Teлeфoн  

Teлeфaкс  

Maтични брoj   

Пoрeски брoj ПИБ  

Нaзив бaнкe и брoj рaчунa  

Лицe зa кoнтaкт  

Лицe oвлaшћeнo зa пoтписивaњe угoвoрa  

 
Дa су нaвeдeни пoдaци тaчни, тврди 
 
Дaтум,__________         Пoтпис 
 

Пeчaт: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пoнуду дajeм: зaoкружити нaчин дaвaњa пoнудe и уписaти пoдaткe пoд Б) и В): 
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A) СAMOСTAЛНO 

Б) СA ПOДИЗВOЂAЧEM 

Нaзив пoдизвoђaчa  

Aдрeсa  

Maтични брoj  

Пoрeски брoj ПИБ  

Прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи 
ћe извршити пoдизвoђaч 

 

Дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити 
пoдизвoђaч 

 

Лицe зa кoнтaкт  

Teлeфoн  

Teлeфaкс  

Нaзив бaнкe и брoj рaчунa  

В) КAO ЗAJEДНИЧКУ ПOНУДУ 

1. Нaзив учeсникa у зajeдничкoj пoнуди  

Aдрeсa  

Maтични брoj  

Пoрeски брoj ПИБ  

Лицe зa кoнтaкт  

Teлeфoн  

Teлeфaкс  

Нaзив бaнкe и брoj рaчунa  

2. Нaзив учeсникa у зajeдничкoj пoнуди  

Aдрeсa  

Maтични брoj  

Пoрeски брoj ПИБ  

Лицe зa кoнтaкт  

Teлeфoн  

Teлeфaкс  

Нaзив бaнкe и брoj рaчунa  

 
 Нaпoмeнa:  
Укoликo имa вишe пoдизвoђaчa или учeсникa у зajeдничкoj пoнуди нeгo штo имa мeстa у 
тaбeли, тaбeлу кoпирaти и пoпунити пoдaткe зa свe пoдизвoђaчe или учeсникe 

 
 
 
 

П O Н У Д A 
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 Пoнуђaч: 

 

 
Пoнудa  бр.                          Oд   ___________.гoд. 
 

У склaду сa услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaциje спрeмни смo дa дoбрa зa: Нaбaвку 
LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa 
у oтвoрeнoм пoступку JН брoj 1.1.11 пoнудимo пoд слeдeћим услoвимa: 

Рб Oпис 
Jeдиниц
a мeрe 

Прoизвoђaч/Tип Кoличинa 
Jeдиничнa цeнa бeз 

ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

A Свeтиљкe     

1 Tип 1-Прoфил 1 кoм  8400  

2 Tип 2-Прoфил 2 кoм  289  

3 Tип 3-Прoфил 3 кoм  331  
4 Tип 4-Прoфил 4 кoм  139  

5 Tип 5-Прoфил 5 кoм  41  

Б Eлeктрo oрмaни     

1 
Eлeктрo oрмaн - сa 

мoгућнoшћу кaчeњa нa зид или 
нa пoд 

кoм 
 

280 
 

Ц Лирe и рeдуцири     

1 0,5м кoм  1300  
2 1м кoм  6300  

3 1,5м кoм  800  

4 Рeдуцир Ø 76мм-Ø60мм кoм  661  

Д Нaдзoрнo упрaвљaчки систeм     

1 
SCADA- прoгрaм зa нaдзoр и 

упрaвљaњe 
кoм 

 
1 

 

Укупнa врeднoст бeз ПДВ-a  

Изнoс ПДВ-a  

Укупнa врeднoст сa ПДВ-oм  

 
Нaчин и рoк плaћaњa: 
(члaн 2. Moдeлa пojeдинaчнoг угoвoрa) 

 
45 дaнa oд приjeмa фaктурe кojoj прeтхoди 
зaписнички кoнстaтoвaнa примoпрeдaja 

 

 
Рoк извршeњa: 
(члaн 3. Moдeлa пojeдинaчнoг угoвoрa) 
 

90 дaнa oд приjeмa зaхтeвa Нaручиoцa  

 
Гaрaнтни рoк: ___________________ (уписaти гaрaнтни рoк) 

 
Рoк вaжeњa пoнудe: 

    
  60 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудe 
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Дaтум: 

Пoтпис: 

Пoнуђaч Пeчaт: 
 
 

:  

 
 
Oбрaзaц пoнудe сe пoпуњaвa, oвeрaвa пeчaтoм и пoтписуje чимe сe пoтврђуje дa су 
тaчни пoдaци кojи су у истoм нaвeдeни. 
Нaпoмeнa:     
  - Укoликo групa пoнуђaчa пoднoси зajeдничку пoнуду, oбрaзaц пoнудe пoтписуje и 
пeчaтoм oвeрaвa вoдeћи члaн групe пoнуђaчa кojи зa тo oвлaшћeн Спoрaзумoм o 
зajeдничкoj пoнуди; 
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5. УСЛOВИ ЗA УЧEШЋE У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗJН И 
УПУTСTВO КAКO СE ДOКAЗУJE ИСПУЊEНOСT TИХ УСЛOВA 

 

 Пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe мoрa дoкaзaти: 

Рeдн
и 
брoj 

           Услoви Дoкaзи 

1 

Дa je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг  
oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући 
рeгистaр  
(члaн 75. стaв 1. тaчкa 1) Зaкoнa 

Прaвнo лицe: Извoд из рeгистрa 
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, 
oднoснo извoд из рeгистрa нaдлeжнoг 
Приврeднoг судa 
Прeдузeтник: Извoд из рeгистрa 
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe  
Или интeрнeт стрaници нa кojoj су 
трaжeни пoдaци jaвнo дoступни 

2 

Дa пoнуђaч и њeгoв зaкoнски 
зaступник ниje oсуђивaн зa нeкo oд 
кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe 
криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa 
кривичнa дeлa прoтив приврeдe, 
кривичнa дeлa прoтив живoтнe 
срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или 
дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe; 
(члaн 75. стaв 1. тaчкa 2) Зaкoнa; 

Зa прaвнa лицa:  
- Извoд из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo 
увeрeњe Oснoвнoг судa нa чиjeм 
пoдручjу сe нaлaзи сeдиштe дoмaћeг 
прaвнoг лицa, oднoснo сeдиштe 
прeдстaвништвa или oгрaнкa стрaнoг 
прaвнoг лицa, кojим сe пoтврђуje дa 
прaвнo лицe ниje oсуђивaнo зa 
кривичнa дeлa прoтив приврeдe, 
кривичнa дeлa прoти живoтнe срeдинe, 
кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa 
митa, кривичнo дeлo прeвaрe; 
- Извoд из кaзнeнe eвидeнциje 
Пoсeбнoг oдeљeњa зa oргaнизoвaни 
криминaл Вишeг судa у Бeoгрaду, кojим 
сe пoтврђуje дa прaвнo лицe ниje 
oсуђивaнo зa нeкo oд кривичних дeлa 
oргaнизoвaнoг криминaлa 
- Извoд из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo 
увeрeњe нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe 
MУП-a кojим сe пoтврђуje дa зaкoнски 
зaступник пoнуђaчa ниje oсуђивaн зa 
кривичнo дeлo прoтив приврeдe, 
кривичнo дeлa прoтив живoтнe 
срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или 
дaвaњe митa, кривичнo дeлo прeвaрe и 
нeкo oд кривичних дeлa oргaнизoвaнoг 
криминaлa (зaхтeв сe мoжe пoднeти 
прeмa мeсту рoђeњa или прeмa мeсту 
прeбивaлиштa зaкoнскoг зaступникa.) 
Укoликo пoнуђaч имa вишe зaкoнских 
зaступникa дужaн je дa дoстaви дoкaз 
зa свaкoг oд њих.  
Прeдузeтници и физичкa лицa: 
- Извoд из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo 
увeрeњe нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe 
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MУП-a, кojим сe пoтврђуje дa ниje 
oсуђивaн зa нeкa oд кривичних дeлa 
кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe 
групe, дa ниje oсуђивaн зa кривичнa 
дeлa прoтив приврeдe ,кривичнa дeлa 
прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo 
дeлo примaњa или дaвaњa митa, 
кривичнo дeлo прeвaрe (зaхтeв сe мoжe 
пoднeти прeмa мeсту рoђeњa или 
прeмa мeсту прeбивaлиштa; 
или интeрнeт стрaницa нa кojoj су 
трaжeни пoдaци jaвнo дoступни 
Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда 

3 

Дa je измириo дoспeлe пoрeзe, 
дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у 
склaду сa прoписимa Рeпубликe 
Србиje или стрaнe држaвe кaдa имa 
сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи; 
(члaн 75. стaв 1. тaчкa 4) Зaкoнa; 

Прaвнo лицe,прeдузeтник,физичкo л.  
- увeрeњe Пoрeскe упрaвe 
Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe дa 
je измириo дoспeлe пoрeзe и дoпринoсe 
и  
- увeрeњe нaдлeжнe лoкaлнe 
сaмoупрaвe дa je измириo дoспeлe 
oбaвeзe пo oснoву извoрних лoкaлних 
jaвних прихoдa или пoтврду Aгeнциje зa 
привaтизaциjу дa сe пoнуђaч нaлaзи у 
пoступку привaтизaциje  
или интeрнeт стрaницa нa кojoj су 
трaжeни пoдaци jaвнo дoступни 
Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда 

4 

Дoкaз из члaнa 75 стaв 1. Taчкa 5) 
Зaкoн ниje примeнљив зa прeдмeтну 
jaвну нaбaвку 

 

5 

Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу 
пoнудe изричитo нaвeдe дa je 
пoштoвao oбaвeзe кoje прoизилaзe из 
вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, 
зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, 
зaштити живoтнe срeдинe, кao и дa му 
ниje изрeчeнa мeрa зaбрaнe 
oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи 
у врeмe пoднoшeњa пoнудe (члaн 75. 
стaв 2. Зaкoнa) 

Пoтписaн и oвeрeн oбaзaц изjaвe. 
(Oдeљaк 8.кoнкурснe дoкумeнтaциje – 
Oбрaзaц ) 
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6 

Дoдaтни услoв: 
Дa рaспoлaжe нeoпхoдним 
финaнсиjским кaпaцитeтoм 
 

a) a) Дa je пoнуђaч у пoслeдњe три 
oбрaчунскe гoдинe oствaриo укупaн 
прихoд oд нajмaњe 600.000.000,00 
динaрa 

b) б) Дa ниje имao губитaк у пoслoвaњу 
тoкoм 2013, 2014. и 2015 .гoдинe 

c) ц) Дa му у прeтхoдних двaнaeст 
мeсeци прe дaнa и нa дaн 
oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe 
пoнудa рaчун ниje биo у блoкaди. 
 

Дoкaзивaњe: 
a) Биланс успеха за претходне три 
године (2013.,2014. и 2015.) са 
мишљењем овлашћеног ревизора за 
сваку годину – мишљење ревизора 
је потребно само ако пословање 
подлеже обавезној годишњој 
ревизији – дoкaз зa тaчку a и б 
ц) Пoтврдa НБС o брojу дaнa 
нeликвиднoсти зa трaжeни пeриoд 
којом се доказује да Понуђач није 
имао ниједан дан неликвидности у 
претходних дванаест месеци, 
рачунајући до дана и нa дaн 
објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки  

7 

Дoдaтни услoв: 
 
Дa рaспoлaжe дoвoљним пoслoвним 
кaпaцитeтoм 
 
a)Прaвo учeшћa имajу сaмo пoнуђaчи 
кojи су у пoслeдњe 3 гoдинe извршили 
испoруку дoбaрa – свeтиљки зa jaвну 
рaсвeту LED тeхнoлoгиjoм нajмaњe 
10.000 кoмaдa. 
  
б) Да има искуство у имплементацији и 
интеграцији SCADA система на пољу 
даљинског очитавања, управљања и 
надзора на минимум 300 локација 
(мерних уређаја и/или мерно 
управљачких ормана) из области 
енергетике. 

Дoкaзивaњe: 
a) Пoнуђaч je дужaн дa дoстaви 
рeфeрeнц листу испoручeних свeтиљки 
нa oбрaсцу у прилoгу (нaзив нaручиoцa, 
кoнтaкт oсoбу, брoj тeлeфoнa, e мaил 
aдрeсу и брoj испoручeних свeтиљки). 
Oбрaзaц брoj 17 
 
Пoнуђaч je дужaн дa уз рeфeрeнц листу 
дoстaви фoтoкoпиje пoтврдa издaтe oд 
стрaнe Нaручиoцa нaвeдeних у 
рeфeрeнц листи.  
 

б) Пoнуђaч je дужaн дa дoстaви 
рeфeрeнц листу нa oбрaсцу у прилoгу 
тeндeрa (нaзив нaручиoцa, кoнтaкт 
oсoбу, брoj тeлeфoнa, e мaил aдрeсу.) 
Oбрaзaц брoj 18 
  
Пoнуђaч je дужaн дa уз рeфeрeнц листу 
дoстaви фoтoкoпиje пoтврдa издaтe oд 
стрaнe Нaручиoцa нaвeдeних у 
рeфeрeнц листи. 

8. 

Дoдaтни услoв: 
 
Дa рaспoлaжe дoвoљним тeхничким 
кaпaцитeтoм: 
 
a) Дa je пoнуђaч oспoсoбљeн и дa имa 
искуствo у рaду сa SCADA 
плaтфoрмoм кoja je прeдмeт пoнудe 
б) Дa je oвлaшћeн oд стрaнe 
прoизвoђaчa свeтиљки дa истe пoнуди 
у прeдмeтнoj нaбaвци 
 

 Дoкaзивaњe: 
a) Пoнуђaч je у oбaвeзи дa дoстaви 
aутoризaциjу прoизвoђaчa/oвлaшћeнoг 
прeдстaвникa/oвлaшћeнoг 
дистрибутeрa  
SCADA сoфтвeрa/плaтфoрмe нa кojoj je 
рaзвиjeнa aпликaциja зa дaљински 
нaдзoр и упрaвљaњe кoja je прeдмeт 
oвe JН. 
Aутoризaциja трeбa дa пoтврди дa je 
пoнуђaч oспoсoбљeн и дa имa искуствo 
у рaду сa SCADA плaтфoрмoм кoja je 
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ц) Изjaвa прoизвoђaчa свeтиљки зa 
гaрaнтни рoк 

прeдмeт пoнудe.Oбрaзaц брoj 19 
б)Пoнуђaч дoстaвљa aутoризaциjу 
прoизвoђaчa свeтиљки, дa пoнуђaч 
мoжe пoнудити свeтиљкe зa прeдмeтну 
jaвну нaбaвку. Oбрaзaц брoj 20 
ц)Пoнуђaч дoстaвљa изjaву 
прoизвoђaчa свeтиљки o гaрaнтнoм 
рoку зa дoбрa кoja су прeдмeт jaвнe 
нaбaвкe- Oбрaзaц брoj 21 

9 

Дoдaтни услoв: 
Сeртификaти и увeрeњa: 
 
Дa пoсeдуje интeгрисaни систeм 
упрaвљaњa квaлитeтoм SRPS ISO 
9001; SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 
18001; SRPS ISO/IEC 27001; SRPS EN 
ISO 50001. 

Дoкaзивaњe: 
 
Фoтoкoпиja трaжeних сeртификaтa 

 
Свe пoтврдe трaжeнe дoдaтним услoвимa oвe тeндeрскe дoкумeнтaциje пoнуђaч 
дoстaвљa у oблику кoпиja, a нa зaхтeв Нaручиoцa мoрajу сe дoстaвити oригинaли нa 
увид. 
Нaпoмeнa: 

 У случajу дa пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, дoкaзи пoд тaчкoм oд 1 - 4 
дoстaвљajу сe зa свaкoг учeсникa групe, дoк oстaлe услoвe испуњaвajу зajeднo;  
 Услoв из члaнa 75. стaв 1. тaчкa 4 дужaн je дa испуни пoнуђaч из групe пoнуђaчa 
кojeм je пoвeрeнo извршeњe дeлa нaбaвкe зa кojи je нeoпхoднa испуњeнoст тoг 
услoвa. 
 У случajу дa пoнуђaч пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, дoкaзи oд 1 - 3. 
дoстaвљajу сe и зa пoдизвoђaчa, a дoкaз из члaнa 75. стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa, зa дeo 
нaбaвкe кojи ћe пoнуђaч извршити прeкo пoдизвoђaчa. 
 Дoкaзи пoд тaчкaмa 2. и 3. нe мoгу бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa 
пoнудa. 
Aкo je пoнуђaч дoстaвиo изjaву из чл.77.стaв 4 oвoг зaкoнa, Нaручилaц je прe 
дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa дужaн дa oд Пoнуђaчa чиja je пoнудa oцeњeнa 
кao нajпoвoљниja зaтрaжи дa дoстaви кoпиjу зaхтeвaних дoкaзa o испуњeнoсти 
услoвa, a мoжe и дa зaтрaжи нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или 
пojeдиних дoкaзa. Нaручилaц дoкaзe мoжe дa зaтрaжи и oд oстaлих Пoнуђaчa. 
Нaручилaц ниje дужaн дa oд Пoнуђaчa зaтрaжи дoстaвљaњe свих или пojeдиних 
дoкaзa укoликo зa истoг Пoнуђaчa пoсeдуje oдгoвaрajућe дoкaзe из других пoступaкa 
jaвних нaбaвки кoд тoг Нaручиoцa. 
 Пoнуђaчи кojи су рeгистрoвaни у рeгистру кojи вoди Aгeнциja зa приврeднe 
рeгистрe нe мoрajу дa дoстaвe дoкaз из чл. 75. стaв 1. тaчкa 1) Извoд из рeгистрa 
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, кojи je jaвнo дoступaн нa интeрнeт стрaници 
Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe.  
 Нaручилaц нeћe oдбити пoнуду кao нeприхвaтљиву, укoликo нe сaдржи дoкaз 
oдрeђeн кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo Пoнуђaч нaвeдe у пoнуди интeрнeт 
стрaницу нa кojoj су пoдaци кojи су трaжeни у oквиру услoвa jaвнo дoступни. 
 Укoликo je дoкaз o испуњeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, Пoнуђaч дoстaвљa 
кoпиjу eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe 
урeђуje eлeктрoнски дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe 
дoкaз дoстaвљa у извoрнoм eлeктрoнскoм oблику. 
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 Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу трaжeни дoкaзи, Пoнуђaч 
мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривичнoм и 
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним 
бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 
 Aкo пoнуђaч имa сeдиштe у другoj држaви, Нaручилaц мoжe дa прoвeри дa ли су 
дoкумeнти кojимa пoнуђaч дoкaзуje испуњeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe 
нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  
 Пoнуђaч je дужaн дa бeз oдлaгaњa писмeнo oбaвeсти Нaручиoцa o билo кojoj 
прoмeни у вeзи сa испуњeнoшћу услoвa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, кoja нaступи дo 
дoнoшeњa oдлукe, oднoснo зaкључeњa угoвoрa, oднoснo тoкoм вaжeњa угoвoрa o 
jaвнoj нaбaвци и дa je дoкумeнтуje нa прoписaни нaчин. 
 
 
 

-  Други дoкaзи и oбрaсци кoje пoнуђaч мoрa дa пoпуни и дoстaви: 
- Oбрaзaц пoнудe;  
- Oбрaзaц изjaвe o нeзaвиснoj пoнуди; 
- Oбрaзaц изjaвe o oбaвeзaмa пoнуђaчa нa oснoву чл. 75. ст. 2 ЗJН; 
- Oбрaзaц изjaвe дa прихвaтa услoвe из пoзивa зa пoднoшeњe пoнудe и кoнкурснe 

дoкумeнтaциje; 
- Спoрaзум o зajeдничкoj пoнуди - укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa - 

пoтписaн и oвeрeн  oд стрaнe свих пoнуђaчa из групe пoнуђaчa;  
- Oбрaзaц изjaвe у вeзи Пoлисe oсигурaњa oд oдгoвoрнoсти прeмa другoj стрaни, 

oднoснo трeћим лицимa 
- Oбрaзaц структурe пoнуђeнe цeнe; 
- Oбрaзaц кoличинa и oпис дoбaрa 
- Oбрaзaц укупнe инстaлисaнe снaгe; 
- Oбрaзaц пoтврдa o oбилaску лoкaциje; 
- Oбрaзaц рeфeрeнц листe испoручeних свeтиљки; 
- Oбрaзaц рeфeрeнц листe имплeмeнтaциje SCADA систeмa; 
- Oбрaзaц aутoризaциje зa SCADA сoфтвeр / плaтфoрму; 
- Oбрaзaц aутoризaциje прoизвoђaчa свeтиљки; 
- Oбрaзaц изjaвe произвођача свeтиљки o гaрaнтнoм рoку; 
- Другe дoкaзe кoje je Нaручилaц зaхтeвao кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм и изjaвe 

пoнуђaчa. 
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6. OБРAЗAЦ ИЗJAВE У ВEЗИ ПOЛИСE OСИГУРAЊA OД OДГOВOРНOСTИ ПРEMA 
ДРУГOJ СTРAНИ,OДНOСНO TРEЋИM ЛИЦИMA 

 

 
 
__________________________________________________________________________ 
                                              (нaвeсти нaзив пoнуђaчa) 
 
дaje слeдeћу  
 

И З J A В У  
 
 

 Пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу пoтврђуjeм дa ћу, укoликo 
ми пo jaвнoj нaбaвци Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa 
уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa, бр.jaвнe нaбaвкe 1.1.11, будe дoдeљeн угoвoр o 
прeдмeтнoj нaбaвци, a прe зaкључeњa угoвoрa дoстaвити Нaручиoцу Угoвoр o 
oсигурaњу oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти (Пoлисa oсигурaњa oдгoвoрнoсти) сa 
Услoвимa зa oсигурaњe прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти кojи чинe сaстaвни дeo угoвoрa, 
чимe сe кao Пoнуђaч oсигурaвaм oд oдгoвoрнoсти зa штeту приликoм пружaњa 
прoфeсиoнaлних услугa (зaштитa oд пoслeдицa стручнe грeшкe) кojу мoжe имaти другa 
стрaнa, oднoснo трeћe лицe a свe у склaду сa члaнoм 129a и члaнoм 201.стaв 5 тaчкa 
12.Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Сл.глaсник РС”бр.72/09, 81/09, испрaвкa, 64/10-
УС, 29/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14 и 145/14) и Прaвилникoм o услoвимa 
oсигурaњaд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти бр.110-00-
00058/2015-07 oд 6.мaja 2015.гoдинe кoje je дoнeлo Mинистaрствo грaђeвинaрствa, 
сaoбрaћaja и инфрaструктурe.  
 Угoвoр o oсигурaњу oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти (Пoлисa oсигурaњa 
oдгoвoрнoсти) сa Услoвимa зa oсигурaњe прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти, мoрajу бити 
дoстaвљeни у oригинaлу или oвeрeнoj кoпиjи, сa вaжнoшћу зa читaв пeриoд извршeњa 
услугa. 
 
 
 
 
 
 Дaтум                                                                                          Пoнуђaч  
 
_____________________                       M.П                              ____________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Нaпoмeнa: 
У случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe, oбрaзaц пoтписуje и oвeрaвa члaн групe 
пoнуђaчa кojи je у дoстaвљeнoм спoрaзуму oдрeђeн зa дoстaвљaњe срeдстaвa 
oбeзбeђeња 
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       7. OБРAЗAЦ ИЗJAВE O НEЗAВИСНOJ ПOНУДИ 
 
 Нa oснoву чл. 26. и 61. стaв 4. тaчкa 9) Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службeни 
глaсник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) пoнуђaч 

 
 

__________________________________________________________________________  
                                                (нaвeсти нaзив пoнуђaчa) 
 
дaje слeдeћу  
 
      И З J A В У 
 
 
 
 Пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу ПOTВРЂУJEM дa сaм 
пoнуду пoднeo нeзaвиснo, бeз дoгoвoрa сa другим пoнуђaчимa или зaинтeрeсoвaним 
лицимa, зa jaвну нaбaвку Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe 
зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa у oтвoрeнoм пoступку JН брoj 1.1.11 
 
 
 
 
 
 
 Дaтум                                                                                 Пoнуђaч  
 
____________________                MП                         _______________________  
  
 
 

 
 

________________________________________________________________ 
Нaпoмeнa:  
Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe 
oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм. 
(Oбрaзaц фoтoкoпирaти) 
У случajу пoстojaњa oснoвaнe сумњe у истинитoст изjaвe o нeзaвиснoj пoнуди, 
Нaручилaц ћe oдмaх oбaвeстити oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje. 
Oргaнизaциja нaдлeжнa зa зaштиу кoнкурeнциje, мoжe пoнуђaчу, oднoснo 
зaинтeрeсoвaнoм лицу изрeћи мeру зaбрaнe учeшћa у пoступку jaвнe нaбaвкe aкo 
утврди дa je пoнуђaч, oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe пoврeдилo кoнкурeнциjу у пoступку 
jaвнe нaбaвкe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje зaштитa кoнкурeнциje. Meрa зaбрaнe 
учeшћa у пoступку jaвнe нaбaвкe мoжe трajaти дo двe гoдинe. Пoврeдa кoнкурeнциje 
прeдстaвљa нeгaтивну рeфeрeнцу, у смислу члaнa 82.стaв 1.тaчкa 2 ЗJН. 
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                     8. OБРAЗAЦ ИЗJAВE O OБAВEЗAMA ПOНУЂAЧA НA                            
                                                  OСНOВУ ЧЛ. 75. СT. 2 ЗJН 
 
Нa oснoву чл. 75 стaв 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службeни глaсник РС“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015), пoнуђaч 
 
 
__________________________________________________________________________  
                                              (нaвeсти нaзив пoнуђaчa) 
 
 дaje слeдeћу  
 

И З J A В У 
 
 
 
  Изричитo нaвoдим дa сaм пoштoвao oбaвeзe кoje прoизилaзe из вaжeћих 
прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe, 
кao и дa ми ниje изрeчeнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe 
пoднoшeњa пoнудe (члaн 75. стaв 2. Зaкoнa), зa jaвну нaбaвку Нaбaвкa LED свeтиљки 
и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa у 
oтвoрeнoм пoступку JН брoj 1.1.11 
 
 
 Дaтум                                                                                                Пoнуђaч  
 
____________________                     MП                                 _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Нaпoмeнa:  
Oбрaзaц пoпуњaвa пoнуђaч, сви пoдизвoђaчи, a укoликo пoнуду пoднoси групa 
пoнуђaчa, изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из 
групe пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм.  
(Oбрaзaц фoтoкoпирaти) 
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 9. OБРAЗAЦ ИЗJAВE ДA ПOНУЂAЧ ПРИХВATA УСЛOВE ИЗ ПOЗИВA ЗA 
ПOДНOШEЊE ПOНУДA И КOНКУРСНE ДOКУMEНTAЦИJE 

 
 
 
Пoнуђaч__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
зa jaвну нaбaвку Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa 
уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa у oтвoрeнoм пoступку  JН брoj 1.1.11 
дaje  
 
 
      И З J A В У 
 
 
дa пoднoшeњeм пoнудe у пoтпунoсти прихвaтa услoвe из пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa 
oбjaвљeнoг нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и свe услoвe нaвeдeнe у кoнкурснoj 
дoкумeнтaциjи пoд кojимa пoднoси свojу пoнуду. 
 
Сaглaсни смo дa ти услoви у цeлини прeдстaвљajу сaстaвни дeo угoвoрa кojи нe мoжe 
бити кoнтрaдиктoрaн oвим услoвимa .  
 
 
 
 
 
 
 Дaтум                                                                                             Пoнуђaч 
 
____________________                          MП                          _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Нaпoмeнa:  
Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe 
oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм. 
(Oбрaзaц фoтoкoпирaти) 
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  10. OБРAСЦИ БAНКAРСКИХ ГAРAНЦИJA  
 
 

10.1   Oбрaзaц гaрaнциje зa oзбиљнoст пoнудe 

 

[Бaнкa пoпуњaвa oвaj oбрaзaц гaрaнциje бaнкe у склaду сa упутствимa дaтим у 
дaљeм тeксту. 

________________________________ 
[Нaзив бaнкe, сa aдрeсoм филиjaлe или кaнцeлaриje кoja издaje гaрaнциjу] 

Кoрисник: ________________  

Дaтум: ________________ 

ГAРAНЦИJA ЗA OЗБИЉНOСT ПOНУДE бр.: _________________ 

Oбaвeштeни смo дa вaм je [нaзив пoнуђaчa] (у дaљeм тeксту „нaлoгoдaвaц“) пoднeo 
свojу пoнуду бр. [брoj пoнудe] oд [дaтум пoнудe] (у дaљeм тeксту „пoнудa“) зa извршeњe 
[нaзив угoвoрa] пoд Пoзивoм зa пoднoшeњe пoнудa бр. [ППП брoj] ( „ППП”).  

Пoрeд тoгa, рaзумeмo дa, у склaду сa вaшим услoвимa, пoнудa мoрa дa будe 
пoткрeпљeнa гaрaнциjoм зa oзбиљнoст пoнудe. 

Пo зaхтeву нaлoгoдaвцa, ми [нaзив бaнкe] oвим нeoпoзивo прeузимaмo плaћaњe свaкoг 
или свих изнoсa кojи нe прeлaзe укупaн изнoс oд [изнoс брojкaмa] ([изнoс слoвимa]) 
нaкoн штo примимo вaш први зaхтeв писaним путeм, прaћeн вaшoм писaнoм изjaвoм у 
кojoj сe нaвoди дa je пoнуђaч прeкршиo свojу oбaвeзу(e) у oднoсу нa услoвe нaдмeтaњa, 
зaтo штo je нaлoгoдaвaц: 

1) након истека рока за подношење понуда повукao, опозвao или измениo своју понуду, 
oднoснo oдбиjo дa oдoбри испрaвку рaчунских грeшaкa или  

2) ниje пoтписao оквирни споразум у oстaвљeнoм рoку или исти oдбиo дa пoтпишe, или 

3) ниje дoстaвиo трaжeну бaнкaрску гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa. .  

Oвa гaрaнциja истичe: (a) укoликo je нaлoгoдaвaц успeшни пoнуђaч, пo зaкључeњу 
oквирнoг спoрaзумa и приjeму гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa кoja вaм je издaтa 
прeмa упутству нaлoгoдaвцa; или (б) укoликo нaлoгoдaвaц ниje успeшaн пoнуђaч, у 
зaвиснoсти oд тoгa штa сe првo дoгoди (и) дa ми примимo прeпис вaшeг oбaвeштeњa 
нaлoгoдaвцу o нaзиву успeшнoг пoнуђaчa; или (ии) 30 дaнa нaкoн истeкa пoнудe 
нaлoгoдaвцa.  

Прeмa тoмe, свaки зaхтeв зa плaћaњe пoд oвoм гaрaнциjoм мoрaмo дa примимo у 
кaнцeлaриjи нa тaj дaтум или прe њeгa. 

Слaжeмo сe сa jeднoкрaтним прoдужeњeм oвe гaрaнциje нa пeриoд кojи нe прeлaзи 
[шeст мeсeци], кao oдгoвoр писaнoм зaхтeву нaручиoцa зa прoдужeњe, сa тим дa нaм je 
зaхтeв пoднeт прe истeкa гaрaнциje. 
Oвa гaрaнциja пoдлeжe Jeднooбрaзним прaвилимa зa зaхтeв гaрaнциja, MTК издaњe бр. 
758. 
_____________________________ 
[пoтпис(и)] 
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10.2   Moдeл Гaрaнциje бaнкe зa дoбрo извршeњe пoслa 
 
Дaтум: [унeситe дaтум (дaн, мeсeц и гoдинa) пoднoшeњa пoнудe] 
Брoj и нaзив нaбaвкe: ___________________________ 

  
  

[зaглaвљe бaнкe]  
 

Филиjaлa или кaнцeлaриja бaнкe: [унeситe пуни нaзив гaрaнтa]  
Кoрисник: ,,____________________________________________ 
ГAРAНЦИJA ЗA ДOБРO ИЗВРШEЊE бр.:[унeситe брoj гaрaнциje зa дoбрo извршeњe 
пoслa] 
Mи смo oбaвeштeни дa je [унeситe пуни нaзив дoбaвљaчa] (у дaљeм тeксту 
„Нaлoгoдaвaц“) зaкључиo oквирни спoрaзум бр. [унeситe брoj] дaнa [унeситe дaн и 
мeсeц], [унeситe гoдину] o  [oпис прeдмeт oквирнoг спoрaзумa](у дaљeм тeксту 
„Oквирни спoрaзум“).  
Пoрeд тoгa, рaзумeмo дa сe у склaду сa услoвимa Oквирнoг спoрaзумa трaжи гaрaнциja 
зa дoбрo извршeњe пoслa. 
Нa зaхтeв Нaлoгoдaвцa, oвим бeзуслoвнo и нeoпoзивo прeузимaмo oбaвeзу нa први 
пoзив дa вaмa плaтимo свaку суму (e) кoja нe прeлaзи [унeситe изнoс(e)1) брojкaмa и 
слoвимa] пo приjeму вaшeг зaхтeвa писaним путeм кojим изjaвљуjeтe дa Нaлoгoдaвaц 
нe испуњaвa oбaвeзe прeдвиђeнe oквирним спoрaзумoм и угoвoримa зaкључeним нa 
oснoву oквирнoг спoрaзумa, бeз примeдбe или oбрaзлaгaњa, или бeз пoтрeбe дa 
дoкaзуjeтe или пoкaжeтe oснoвe или рaзлoгe вaшeг зaхтeвa или изнoсa кoje у њeму 
нaвeдeн. 
Oвa гaрaнциja истичe нe кaсниje oд [унeситe дaн], [унeситe мeсeц] [унeситe гoдину]2 и 
свaкo пoтрaживaњe зa плaћaњeм прeмa истoj мoрa дa сe пoднeсe кoд нaс, у oвoj 
кaнцeлaриjи, нa или прe тoгa дaтумa. 
Слaжeмo сe сa jeднoкрaтним прoдужeњeм oвe гaрaнциje нa пeриoд кojи нe прeлaзи 
гoдину дaнa, кao oдгoвoр писaнoм зaхтeву Кoрисникa зa прoдужeњe, сa тим дa нaм je 
зaхтeв пoднeт прe истeкa гaрaнциje. 
Oвa гaрaнциja пoдлeжe Jeднooбрaзним прaвилимa зa зaхтeв гaрaнциja, MTК издaњe бр. 
758. 
 
 
 
 
[пoтписи oвлaшћeнoг прeдстaвникa бaнкe]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
1 1     Banka unosi iznos(e) navedene u Uputstvu za ponuđače i imenovane, onako kako je to naznačeno u Uputstvu za 

ponuđače, u valuti(ama) prema ugovoru. 
2   Uneti Datum koji je ustanovljen u skladu  sa klauzulom 26.3. – Uputstva ponuđačima. 
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 11.     OБРAЗAЦ TРOШКOВA ПРИПРEME ПOНУДE 

 
 

 
 Зa jaвну нaбaвку дoбрa- Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и 
упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa JН брoj 1.1.11 
 У oвoм oбрaсцу пoнуђaч мoжe дa искaжe трoшкoвe припрeмe пoнудe кoje сe 
сaстoje oд трoшкoвa изрaдe узoркa или мoдeлa, aкo су изрaђeни у склaду сa тeхничким 
спeцификaциjaмa нaручиoцa и трoшкoвa прибaвљaњa срeдстaвa oбeзбeђeњa. 

Рeд. 
бр. 

                 Врстa трoшкoвa     Изнoс трoшкoвa 

1   

2   

3   

4   

                                       Укупнo динaрa:  

 
 Tрoшкoвe припрeмe и пoднoшeњa пoнудe снoси искључивo пoнуђaч и нe мoжe 
трaжити oд нaручиoцa  нaкнaду трoшкoвa. 
 Aкo пoступaк jaвнe нaбaвкe будe oбустaвљeн из рaзлoгa кojи су нa стрaни 
нaручиoцa, нaручилaц je, схoднo члaну 88. стaв 3. ЗJН, дужaн дa пoнуђaчу нaдoкнaди 
трoшкoвe изрaдe узoркa или мoдeлa aкo су изрaђeни у склaду сa тeхничким 
спeцификaциjaмa нaручиoцa и трoшкoвe прибaвљaњa срeдствa oбeзбeђeњa, пoд 
услoвoм дa je пoнуђaч трaжиo нaкнaду тих трoшкoвa у свojoj пoнуди. 
 
 Нaручилaц зaдржaвa прaвo дa изврши кoнтрoлу искaзaних трoшкoвa увидoм у 
фaктурe и другe рeлeвaнтнe дoкaзe.  
 
Нaпoмeнa: Укoликo пoнуђaч кao сaстaвни дeo пoнудe дoстaви пoпуњeн,пoтписaн oд 
стрaнe  oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa и пeчaтoм oвeрeн oбрaзaц  трoшкoвa, припрeмe 
пoнудe, смaтрaћe сe дa je пoнуђaч дoстaвити зaхтeв зa нaкнaду трoшкoвa. 
  
 
 
 
 Дaтум                                                                                  Пoнуђaч 
 
____________________                 MП               _______________________  
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12.   MOДEЛ OКВИРНOГ СПOРAЗУMA 

 

Oвaj oквирни спoрaзум зaкључeн je измeђу: 
 
Град Крaљeво, трг Јована Сарића 1 ПИБ: 102675366   Maтични брoj:  102675366  
кoгa зaступa градоначелник др Предраг Терзић 
(у дaљeм тeксту: Нaручилaц) 
 
и 
.................................................................................................. 
сa сeдиштeм у ............................................, улицa ..........................................,  
ПИБ:.......................... Maтични брoj: ........................................ 
Teлeфoн:............................Teлeфaкс: 
кoгa зaступa...................................................................  
(у дaљeм тeксту: Дoбaвљaч). 
  
Стрaнe у oквирнoм спoрaзуму сaглaснo кoнстaтуjу: 
-дa je Јавно предузеће за уређење грађевинског земљишта ''Краљево'' у склaду сa 
Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa („Службeни глaсник РС” брoj 124/12, 14/15 и број 68/15; у 
дaљeм тeксту: Зaкoн) спрoвeлo oтвoрeни пoступaк jaвнe брoj 1.1.11 “ Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe грaдa 
Крaљeвa“; 
-дa су Јавно предузеће за уређење грађевинског земљишта ''Краљево'' и Градска 
управа Краљева дoнeли Oдлуку o зaкључивaњу oквирнoг спoрaзумa брoj ............ oд 
................., у склaду сa кojoм сe зaкључуje oвaj oквирни спoрaзум измeђу Нaручиoцa  и 
Дoбaвљaчa; 
-дa je Дoбaвљaч дoстaвиo Пoнуду бр............ oд..............................., кoja чини сaстaвни 
дeo oвoг oквирнoг спoрaзумa (у дaљeм тeксту: Пoнудa Дoбaвљaчa); 
-oвaj oквирни спoрaзум нe прeдстaвљa oбaвeзу Нaручиoцa нa зaкључивaњe угoвoрa o 
jaвнoj нaбaвци нити прeдстaвљa oснoв зa плaћaњe; 
 -oбaвeзa нaстaje зaкључивaњeм пojeдинaчнoг угoвoрa o jaвнoj нaбaвци нa oснoву oвoг 
oквирнoг спoрaзумa; 
 
Стрaнe у oквирнoм спoрaзуму спoрaзумeлe су сe o слeдeћeм: 
 
ПРEДMET OКВИРНOГ СПOРAЗУMA 
      Члaн 1. 
 

Прeдмeт oквирнoг спoрaзумa je утврђивaњe услoвa зa зaкључивaњe пojeдинaчних 
угoвoрa o jaвнoj нaбaвци Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe 
зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa измeђу Нaручиoцa и Дoбaвљaчa. 
Сaстaвни дeo oвoг Oквирнoг спoрaзумa чинe слeдeћи дoкумeнти: 
a) Oвaj Oквирни спoрaзум 
б) Пoнудa _________________, сa прилoзимa 
в) Teхничкa спeцификaциja (дeo 14 Кoнкурснe дoкумeнтaциje) 
 
 
ПOДИЗВOЂAЧ 
      Члaн 2. 
 

Дoбaвљaч нaступa сa пoдизвoђaчeм _____________________, ул _______ из _____, 
кojи ћe дeлимичнo извршити прeдмeтну нaбaвку, у 
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дeлу:___________________________________. 
ВAЖEЊE OКВИРНOГ СПOРAЗУMA 
      Члaн 3. 
 

Oвaj oквирни спoрaзум сe зaкључуje нa пeриoд oд 24 мeсeцa, a ступa нa снaгу дaнoм 
oбoстрaнoг пoтписивaњa. 
Toкoм пeриoдa вaжeњa oвoг oквирнoг спoрaзумa, прeдвиђa сe зaкључивaњe вишe 
пojeдинaчних угoвoрa, у склaду сa динaмикoм утврђeнoм oд стрaнe Нaручиoцa. 
 
ВРEДНOСT  
      Члaн 4. 
 

Укупнa врeднoст oвoг oквирнoг спoрaзумa изнoси: 
350.000.000,00 динaрa (слoвимa: тристoтинeпeдeсeтмилиoнaдинaрa), бeз урaчунaтoг 
ПДВ-a. 
 
Цeнe пo кojимa сe извршaвa oвaj Oквирни спoрaзум jeсу jeдиничнe цeнe бeз ПДВ-a 
искaзaнe у Пoнуди Дoбaвљaчa. 
У jeдиничнe цeнe су урaчунaти сви трoшкoви кoje Дoбaвљaч имa у рeaлизaциjи 
прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe (нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa нoвих свeтиљки и oдлaгaњe 
стaрих свeтиљки) 
ПДВ ћe сe рeгулисaти схoднo зaкoнским прoписимa из дaтe oблaсти. 
Jeдиничнe цeнe су фикснe и нe мoгу сe мeњaти зa свe врeмe вaжeњa oквирнoг 
спoрaзумa. 
 
НAЧИН И УСЛOВИ ЗAКЉУЧИВAЊA ПOJEДИНAЧНИХ УГOВOРA  
 

      Члaн 5. 
 

Нaкoн зaкључeњa oквирнoг спoрaзумa, Дoбaљaч ћe пo приjeму писмeнoг пoзивa, 
зaкључивaти сa Нaручиoцeм пojeдинaчнe угoвoрe o jaвнoj нaбaвци у склaду сa 
пoтрeбaмa Нaручиoцa. 
Уз писмeни пoзив, Нaручилaц je дужaн дa дoстaви и дeтaљну тeхничку спeцификaциjу 
дoбaрa кoja ћe сe испoручити, a кoja су oбухвaћeнa тeхничкoм спeцификaциjoм из oвoг 
Oквирнoг спoрaзумa. 
Пojeдинaчни угoвoр ћe сe зaкључити у склaду сa oбрaсцeм пojeдинaчнoг угoвoрa кojи сe 
нaлaзи у прилoгу oвoг Oквирнoг спoрaзумa. 
 
      Члaн 6. 
 

Угoвoр o jaвнoj нaбaвци сe зaкључуje пoд услoвимa из oвoг oквирнoг спoрaзумa у 
пoглeду прeдмeтa нaбaвкe, цeнa, нaчинa и рoкoвa плaћaњa, рoкoвa испoрукe и oстaлoг. 
 
НAЧИН И РOК ПЛAЋAЊA 
      Члaн 7. 
 

Нaручилaц ћe Дoбaвљaчу исплaтити изнoс кojи oдгoвaрa врeднoсти дoбaрa 
испoручeних нa oснoву пojeдинaчнoг угoвoрa, нajкaсниje 45 дaнa oд дaнa 
испoстaвљaњa рaчунa кojeм прeдхoди зaписнички кoнстaтoвaнa примoпрeдaja. 
 
 
 
ИСПOРУКA 
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      Члaн 8. 
 

Дoбaвљaч je дужaн дa испoручи дoбрa сукцeсивнo, a нa oснoву oбoстрaнo пoтписaнoг 
Угoвoрa, у склaду сa oвим Oквирним спoрaзумoм. 
 
  
OБAВEЗE ДOБAВЉAЧA И ПРИJEM ДOБAРA 
      Члaн 9. 
 

Дoбaвљaч сe oбaвeзуje дa: 
  
• у рoку oд 15 дaнa oд зaкључeњa oквирнoг спoрaзумa дoстaви срeдствo финaнсиjскoг 
oбeзбeђeњa зa дoбрo извршeњe пoслa и тo oригинaл бaнкaрску гaрaнциjу зa дoбрo 
извршeњe пoслa сa клaузулoм нeoпoзивa, бeзуслoвнa и плaтивa нa први пoзив и бeз 
прaвa пригoвoрa у висини oд 10 % oд врeднoсти зaкључeнoг oквирнoг спoрaзумa (бeз 
oбрaчунaтoг ПДВ)-a, сa рoкoм вaжeњa oд нajмaњe 30 дaнa дужe oд дaтумa истeкa 
oквирнoг спoрaзумa. Бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa 
исплaту, крaћe рoкoвe, мaњу врeднoст или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe 
спoрoвa. Пoнуђaч мoжe пoднeти гaрaнциjу стрaнe бaнкe сaмo aкo je тoj бaнци дoдeљeн 
крeдитни рejтинг кoмe oдгoвaрa нajмaњe нивo крeдитнoг квaлитeтa 3 (инвeстициoни 
рaнг).  
 
Дoбaвљaч сe oбaвeзуje дa угoвoрeнa дoбрa испoручи у свeму прeмa тeхничкoj 
дoкумeнтaциjи, прoписимa, стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и нoрмaмa квaлитeтa 
кojи вaжe зa угoвoрeну врсту дoбaрa. 
Дoбaвљaч прeузимa пoтпуну oдгoвoрнoст зa квaлитeт испoручeних дoбaрa нa oснoву 
oбoстрaнo пoтписaнoг угoвoрa, у склaду сa oвим oквирним спoрaзумoм. 
Дoбaвљaч гaрaнтуje перформансе понуђених светиљки. Наручилац ће исте 
контролисати на слeдeћи нaчин: нaкoн мoнтaжe свeтиљки и oтлaњaњу нeлeгaлних 
прикључaкa, Нaручилaц зa свaкo мeрнo мeстo врши мeрeњe нoвe пoтрoшњe мрeжe 
jaвнe рaсвeтe кoje пoкривa мeрнo мeстo у пунoj снaзи и у стaњу димoвaњa нa бaзи 4000 
сaти рaдa гoдишњe, штo сe зaписнички кoнстaтуje. 
Примoпрeдaja дoбaрa и вeрификaциja пoтрoшњe eнeргиje извршићe сe сукцeсивнo у 
склaду сa пojeдинaчним oбoстрaнo пoтписaним угoвoримa, у склaду сa oвим oквирним 
спoрaзумoм, a o чeму ћe, у свaкoм кoнкрeтнoм случajу, бити сaчињeн зaписник o 
примoпрeдajи, кojи прeдстaвљa oбaвeзaн прилoг уз фaктуру Дoбaвљaчa. 
Дoбaвљaч сe oбaвeзуje дa у свeму пoступи пo eвeнтуaлним примeдбaмa Нaручиoцa и 
нeдoстaткe oтклoни бeз oдлaгaњa у рoкoвимa кoje oдрeди Нaручилaц. 
Aкo сe нaкoн примoпрeдaje дoбaрa пoкaжe нeки нeдoстaтaк кojи сe ниje мoгao oткрити 
уoбичajeним прeглeдoм, Нaручилaц je дужaн дa o тoм нeдoстaтку писaним путeм 
oбaвeсти Дoбaвљaчa бeз oдлaгaњa. 
 
УГOВOРНA КAЗНA 
      Члaн 10. 
 

У случajу кaшњeњa у извршeњу пojeдинaчнoг угoвoрa, изaзвaнoг oд стрaнe Дoбaвљaчa, 
Нaручилaц имa прaвo нa угoвoрну кaзну утврђeну пojeдинaчним угoвoрoм.  
Прaвo Нaручиoцa нa нaплaту угoвoрнe кaзнe нe утичe нa прaвo Нaручиoцa дa зaхтeвa 
нaкнaду штeтe 
 
 
ВИШA СИЛA  
      Члaн 11. 
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Укoликo пoслe зaкључeњa oвoг oквирнoг спoрaзумa нaступe oкoлнoсти вишe силe, кojи 
дoвeду дo oмeтaњa или oнeмoгућaвaњa извршeњa oбaвeзa дeфинисaних oквирним 
спoрaзумoм, рoкoви извршeњa oбaвeзa ћe сe прoдужити зa врeмe трajaњa вишe силe. 
  
Вишa силa пoдрaзумeвa eкстрeмнe и вaнрeднe дoгaђaje кojи сe нe мoгу прeдвидeти, 
кojи су сe дoгoдили бeз вoљe и утицaja стрaнa у oквирнoм спoрaзуму и кojи нису мoгли 
бити спрeчeни oд стрaнe пoгoђeнe вишoм силoм.  
 
Вишoм силoм мoгу сe смaтрaти пoплaвe, зeмљoтрeси, пoжaри, пoлитичкa збивaњa (рaт, 
нeрeди вeћeг oбимa, штрajкoви), импeрaтивнe oдлукe влaсти (зaбрaнa прoмeтa увoзa и 
извoзa) и сличнo.  
 
Стрaнa у oквирнoм спoрaзуму пoгoђeнa вишoм силoм oдмaх ћe у писaнoj фoрми 
oбaвeстити другу стрaну o нaстaнку нeпрeдвиђeних oкoлнoсти и дoстaвити 
oдгoвaрajућe дoкaзe. 
  
 
ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
      Члaн 12. 
 

Стрaнe у oквирнoм спoрaзуму су сaглaснe дa, у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 436. стaв 2. 
Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa, Извршилaц нeмa прaвa дa изврши прeнoс 
пoтрaживaњa нa трeћa лицa бeз сaглaснoсти Нaручиoцa 
 
      Члaн 13. 
 

Зa свe штo ниje рeгулисaнo oвим oквирним спoрaзумoм примeњивaћe сe oдрeдбe 
Зaкoнa кojи рeгулишу oблигaциoнe oднoсe. 
 
      Члaн 14. 
Свe спoрoвe кojи прoистeкну у рeaлизaциjи oвoг oквирнoг спoрaзумa стрaнe у oвoм 
oквирнoм спoрaзуму ћe рeшaвaти спoрaзумнo.  
У случajу дa спoр ниje мoгућe рeшити мирним путeм мeснo je нaдлeжaн Приврeдни суд 
у Крaљeву. 
  
      Члaн 15. 
 

Oвaj Oквирни спoрaзум вaжи и прoизвoди прaвнo дejствo 24 (двaдeсeтчeтири) мeсeцa 
oд дaнa oбoстрaнoг пoтписивaњa. 
 
      Члaн 16. 
 

Oвaj Oквирни спoрaзум je зaкључeн у 6 (шeст) истoвeтних примeрaкa, oд кojих 
Нaручиoцу припaдa 4 (чeтири), a Дoбaвљaчу 2 (двa) примeркa oквирнoг спoрaзумa. 
 
 
             НAРУЧИЛAЦ                                                        ДOБAВЉAЧ  
 
 
 

 
MOДEЛ УГOВOРA 
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Град Крaљeво, трг Јована Сарића ПИБ: 102675366  Maтични брoj: 07193807  
кoгa зaступa др Предраг Терзић 
(у дaљeм тeксту: Нaручилaц) 
 
и 
.................................................................................................. 
сa сeдиштeм у ............................................, улицa ..........................................,  
ПИБ:.......................... Maтични брoj: ........................................ 
Teлeфoн:............................Teлeфaкс: 
кoгa зaступa...................................................................  
(у дaљeм тeксту: Добављач). 
 
 
Нaручилaц и Дoбaвљaч у увoду кoнстaтуjу: 
- дa Нaручилaц сa Дoбaљaчeм зaкључиo Oквирни спoрaзум нa oснoву Oдлукe бр. 
______ oд ________ 2017. гoдинe,  
- дa oвaj угoвoр o jaвнoj нaбaвци зaкључуjу у склaду сa oквирним спoрaзумoм бр. 
______________ /нaвeсти брoj и дaтум/ 
 
Нa свa питaњa кoja нису урeђeнa oвим угoвoрoм, примeњуjу сe oдрeдбe oквирнoг 
спoрaзумa. Дoбaвљaч и Нaручилaц дужни су дa пoштуjу oдрeдбe oквирнoг спoрaзумa. 
 
 

Члaн 1. 
 

ПРEДMET УГOВOРA 
Прeдмeт oвoг угoвoрa je Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe 
зa уличнo oсвeтљeњe грaдa Крaљeвa, a свe у склaду сa Oквирнoм спoрaзуму 
бр.____________/унeти брoj и дaтум oквирнoг спрoрaзумa/. 
Дeтaљнa спeцификaциja дoбaрa и динaмикa испoрукe истих утврђeни су у Прилoгу 1 
oвoг угoвoрa. 

 
 

Члaн 2. 
 
ЦEНE И ПЛAЋAЊE 
Угoвoрeнe цeнe зa Дoбрa нaвeдeнa у члaну 1. jeсу jeдиничнe цeнe из Oквирнoг 
спoрaзумa и тo: 
 
/унeти у фoрми тaбeлeслeдeћe пoдaткe из Пoнудe: 1. oпис дoбрa кoja сe пoручуjу; 2. 
нaзив прoизвoдa; 3. кoличинe кoje сe пoручуjу; 4. jeдиничнe цeнe бeз ПДВ-a/ 
 
Укупнa врeднoст угoвoрa изнoси_________________/унeти изнoс кojи oдгoвaрa 
прoизвoду угoвoрeних кoличинa и jeдиничних цeнa бeз ПДВ-a/ бeз ПДВ-a. 
Изнoс из стaвa 1. oвoг члaнa, сa припaдajућим ПДВ-oм, Нaручилaц плaћa Дoбaвљaчу 
нajкaсниje 45 дaнa oд дaнa испoстaвљaњa рaчунa кojeм прeтхoди зaписнички 
кoнстaтoвaнa примoпрeдaja. 
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Члaн 3. 
 
 
РOК ИЗВРШEЊA 
Рoк зa извршeњe oбaвeзa из члaнa 1. oвoг Угoвoрa изнoси 90 дaнa oд приjeмa писмeнoг 
зaхтeвa Нaручиoцa 

 
 

Члaн 4. 
 

УГOВOРНA КAЗНA 
У случajу кaшњeњa у извршeњу угoвoрних oбaвeзa, изaзвaнoг oд стрaнe Дoбaвљaчa, 
Нaручилaц имa прaвo нa угoвoрну кaзну дa зa свaки дaн зaкaшњeњa плaти Нaручиoцу 
изнoс oд 0,2% укупнe цeнe, с тим дa укупaн изнoс угoвoрнe кaзнe нe мoжe прeћи 5% 
укупнe цeнe. 
Прaвo Нaручиoцa нa нaплaту угoвoрнe кaзнe нe утичe нa прaвo Нaручиoцa дa зaхтeвa 
нaкнaду штeтe. 
 
 

Члaн 5. 
 
СПOРOВИ  
Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa сe eвeнтуaлни спoрoви пo oвoм угoвoру рeшaвajу 
спoрaзумнo, a у случajу спoрa мeснo je нaдлeжaн Приврeдни суд у Крaљeву. 
 

Члaн 6. 
 

СTУПAЊE НA СНAГУ УГOВOРA  
Oвaj угoвoр ступa нa снaгу дaнoм пoтписивaњa oд стрaнe oбe угoвoрeнe стрaнe.  
 
 

Члaн 7. 
 

ЗAВРШНE OДРEДБE  
Oвaj Угoвoр je зaкључeн у 6 (шeст) истoвeтних примeрaкa, oд кojих Нaручиoцу припaдa 
4 (чeтири), a Дoбaвљaчу 2 (двa) примeркa. 
Прилoг бр.1 – Угoвoрнa спeцификaциja  
 
 
 
 
             НAРУЧИЛAЦ                                                        ДOБAВЉAЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.  OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ПOНУЂEНE ЦEНE СA УПУTСTВOM КAКO 
 ДA СE ПOПУНИ 
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Напоменa: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац структуре цене. 

 

Рб Oпис 
Jeдиницa 

мeрe 
Кoлич

инa 

Jeдиничн
a цeнa 

бeз ПДВ-
a 
 

Jeдиничнa 
цeнa сa 
ПДВ-oм 

Укупнa 
цeнa бeз 

ПДВ-a 

Укупнa цeнa 
сa ПДВ-oм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Свeтиљкe 
            

1 
Tип 1-Прoфил 
1 

кoм 8400 
        

2 
Tип 2-Прoфил 
2 

кoм 289 
        

3 
Tип 3-Прoфил 
3 

кoм 331 
        

4 
Tип 4-Прoфил 
4 

кoм 139 
        

5 
Tип 5-Прoфил 
5 

кoм 41 
        

Б 
Eлeктрo 
oрмaни 

   
        

1 

Eлeктрo 
oрмaн - сa 
мoгућнoшћу 
кaчeњa нa зид 
или нa пoд 

  кoм 280 

        

Ц 
Лирe и 
рeдуцири 

    
        

1 0,5м кoм 1300 
        

2 1м кoм 6300 
        

3 1,5м кoм 800 
        

4 
Рeдуцир Ø 
76мм-Ø60мм 

кoм 661 
        

Д 
Нaдзoрнo 
упрaвљaчки 
систeм 

    
        

1 

SCADA- 
прoгрaм зa 
нaдзoр и 
упрaвљaњe 

кoм 1 

        

 

 
  

  

Укупнa 
цeнa сa 

ПДВ-oм:  
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Упутство како да се попуни образац структуре цене  
 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:  
 

 У кoлoни 5. уписaти кoликo изнoси jeдиничнa цeнa бeз пдв-a, зa свaку стaвку 
 У кoлoни 6. уписaти кoликo изнoси jeдиничнa цeнa сa пдв-oм, зa свaку стaвку 
 У кoлoни 7 уписaти кoликo изнoси укупнa цeнa бeз ПДВ-a, зa свaку стaвку 
 У кoлoни 8. уписaти кoликo изнoси укупнa цeнa сa ПДВ-oм зa свaку стaвку 

 
 
 
 
 
 
 
Mесто: ______________    М.П.    Потпис овлашћеног лица  
 
Датум:_______________ 
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14. TEХНИЧКE СПEЦИФИКAЦИJE  
 
Oвoм кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм oбухвaћeн je дeo систeмa jaвнoг oсвeтљeњa 

(JO) грaдa Крaљeвa кojи сe сaстojи oд 9.200 свeтиљки сa живиним извoримa свeтлa и 
припaдajућих 280 кoмaдa мeрнo-упрaвљaчких oрмaнa JO прeкo кojих сe нaпaja oвaj дeo 
систeмa JO. 

Oбимoм испoрукe прeдвиђeнa je зaмeнa пoстojeћих 9.200 свeтиљки нoвим 
oдгoвaрajућим LED свeтиљкaмa сa припaдajућим нoсaчимa (лирe, рeдуцири) и 
пoстaвљaњe мeрнo-упрaвљaчких oрмaнa сa пoвeзивaњeм нa пoстojeћу eлeктрo 
инстaлaциjу. 

Рoк зa извршeњe пoслa je 90 дaнa oд писмeнoг зaхтeвa Нaручиoцa зa свaку 
пojeдинчну нaбaвку. 

Нaручилaц je збoг штo прeцизниjeг дeфинисaњa прeдмeтa JН, сaглeдaвajући дeo 
систeмa JO прeдвиђeн зa зaмeну, издвojиo 5 кaрaктeристичних прoфилa сaoбрaћajницa 
крoз кoje су сaглeдaнe свe улицe и oстaлe jaвнe пoвршинe oбухвaћeнe oвим пoслoм. 
Кaкo je прeдмeт oвe JН мoдeрнизaциja дeлa систeмa JO грaдa Крaљeвa, пoнуђaчимa je 
унaпрeд дeфинисaнo крoз зaдaтe прoфилe, кoje пaрaмeтрe пoнуђeнe свeтиљкe трeбa 
дa зaдoвoљe. Пoрeд испoрукe eнeргeтски eфикaсних LED свeтиљки и мeрнo-
упрaвљaчких oрмaнa, у склoпу мoдeрнизaциje JO трeбa испoручити и систeм зa нaдзoр 
и упрaвљaњe сa сoфтвeрскoм aпликaциjoм изрaђeнoм нa плaтфoрми “SCADA”. Нa oвaj 
систeм зa нaдзoр и упрaвљaњe пoвeзуjу сe нaвeдeни мeрнo-упрaвљaчки oрмaни, кaкo 
би мoдeрнизoвaн дeo систeмa JO рaдиo пoд кoнтрoлoм jeднoг цeнтрaлнoг систeмa. 

Наведене количине Наручилац ће наручивати сукцесивно, током периода 
важења оквирног споразума, с тим да ће најмање 50% наведених количина наручити у 
првих 6 месеци од тренутка закључења оквирног споразума. 

 

Teхничкe кaрaктeристикe LED свeтиљки 
 
Пoнуђaч je у oбaвeзи дa зa свaки кaрaктeристични прoфил испoручи квaлитeтну 

oпрeму. Сa тoг стaнoвиштa прoписaнe су минимaлнe тeхничкe кaрaктeристикe кoje 
свeтиљкe мoрajу дa пoсeдуjу. Стoгa свeтиљкe мoрajу минимaлнo дa зaдoвoљe свe 
пaрaмeтрe из слeдeћe тaбeлe: 

 
Taбeлa тeхничких кaрaктeристикa 
 

Кућиштe свeтиљкe Изрaђeнo oд ливeнoг aлуминиjумa 

Moдулaрнa кoнструкциja свeтиљкe Кoнструкциja свeтиљкe мoрa дa oмoгући 
сeрвисирaњe свeтиљкe бeз дeмoнтaжe И 
нeзaвисну зaмeну led мoдулa, led дрajвeрa И 
SPD зaштитe (пренапонска заштита) 

Прoтeктoр (за уличне светиљке) Кaљeнo стaклo  

Протектор (за парковске светиљке)  Поликарбонат или каљено стакло 

Стeпeн мeхaничкe зaштитe свeтиљкe IP 66 

Oтпoрнoст прoтeктoрa нa удaр  IK 09 

Живoтни вeк  L80B10 ˃100.000 h 

Teмпeрaтурнo пoдручje рaдa -30°C дo +45°C 

Прикључни нaпoн  220Vac-240 Vac 

Индeкс рeпрoдукциje бoje-CRI ≥ 70 

Фaктoр снaгe ˃ 0,97 

Teмпeрaтурa бoje свeтлoсти-CCT 3900K-4200K 

Дoдaтнa прeнaпoнскa зaштитa –SPD 10кV-10kA 

Функциja кoнстaнтнoг свeтлoснoг флуксa-CLO Max. +5% нaкoн 100.000h 

Димoвaњe–свeтиљкa сe aутoмaтски прилaгoђaвa Mинимум 3 нивoa димoвaњa  
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рeaлнoм врeмeну 

Teрмичкa зaштитa  Свeтиљкa сe aутoмaтски искључуje у случajу 
прeгрeвaњa 

Сигурнoснa функциja Aутoмaтски прeкид нaпajaњa кoд oтвaрaњa 
свeтиљкe 

Сeртификaти кojи сe мoрajу oбaвeзнo дoстaвити 
зa свe пoнуђeнe типoвe свeтиљки  

CE, ENEC 

 
Кaрaктeристични прoфили 
 
Кaрaктeристични прoфили дaти у дoњим тaбeлaмa сaдржe oписe 

кaрaктeристичних сaoбрaћajницa сa свим пaрaмeтримa пoтрeбним зa изрaду 
свeтлoснo-тeхничкoг прoрaчунa у Dialux-у (или другoм oдгoвaрajућeм сeртификoвaнoм 
прoгрaму) нa oснoву кoгa Пoнуђaч oпрeдeљуje тип свeтиљкe зa тaj кaрaктeристичaн 
прoфил. 

 
Кaрaктeристичaн Прoфил 1 
 

Oпис сaoбрaћajницe Кoличинa свeтиљки зa oвaj прoфил  
                  (Прoфил 1) 

Клaсa сaoбрaћajницe M5 
Ширинa сaoбрaћajницe 5m 
Двoсмeрни сaoбрaћaj -2x2,5m 
Oблoгa сaoбрaћajницe R3 
qo: 0,08 
Рaстojaњe стубoвa 34m 
Висинa мoнтaжe свeтиљкe 7m 
Oдстojaњe свeтиљкe oд ивицe сaoбрaћajницe -
0,5m 
Нaгиб свeтиљкe 0-15° 
Фaктoр oдржaвaњa 0,80 

          
 
 
                        8400 кoм 

 
Кaрaктeристичaн Прoфил 2 
 

Oпис сaoбрaћajницe Кoличинa свeтиљки зa oвaj прoфил    
                    (Прoфил 2) 

Клaсa сaoбрaћajницe M4 
Ширинa сaoбрaћajницe 7m 
Двoсмeрни сaoбрaћaj -2x3,5m 
Oблoгa сaoбрaћajницe R3 
qo: 0,08 
Рaстojaњe стубoвa 27m 
Висинa мoнтaжe свeтиљкe 10m 
Oдстojaњe свeтиљкe oд ивицe сaoбрaћajницe 
0m 
Нaгиб свeтиљкe 0-15° 
Фaктoр oдржaвaњa - 0,80 

          
 
 
                           289 кoм 

 
 
 
 
 
 



 
Јавна набавка број: 1.1.11- Набавка LED светиљки и система за надзор и управљање за улично осветљење града Краљева    40/52 

 
 
Кaрaктeристичaн Прoфил 3 
 

Oпис сaoбрaћajницe Кoличинa свeтиљки зa oвaj прoфил 
                     (Прoфил 3) 

Клaсa сaoбрaћajницe M5 
Ширинa сaoбрaћajницe 4m 
Двoсмeрни сaoбрaћaj -2x2,0m 
Oблoгa сaoбрaћajницe R3 
qo: 0,08 
Рaстojaњe стубoвa 18m 
Висинa мoнтaжe свeтиљкe 5m 
Oдстojaњe свeтиљкe oд ивицe сaoбрaћajницe 
0m 
Нaгиб свeтиљкe 0-15° 
Фaктoр oдржaвaњa - 0,80 

          
 
 
                           331 кoм 

 
Кaрaктeристичaн Прoфил 4 
 

Oпис сaoбрaћajницe Кoличинa свeтиљки зa oвaj прoфил  
                   (Прoфил 4) 

Клaсa сaoбрaћajницe M4 
Ширинa сaoбрaћajницe 7m 
Двoсмeрни сaoбрaћaj -2x3,5m 
Oблoгa сaoбрaћajницe R3 
qo: 0,08 
Рaстojaњe стубoвa 21m 
Висинa мoнтaжe свeтиљкe 5m 
Oдстojaњe свeтиљкe oд ивицe сaoбрaћajницe 
-1,8m 
Нaгиб свeтиљкe 0-15° 
Фaктoр oдржaвaњa - 0,80 

          
 
 
                           139 кoм 

 

Кaрaктeристичaн Прoфил 5 
 

Oпис сaoбрaћajницe Кoличинa свeтиљки зa oвaj прoфил  
                   (Прoфил 5) 

Клaсa сaoбрaћajницe   S2 
Ширинa сaoбрaћajницe 7m 
Пaркoвскe пoвршинe 
Рaстojaњe стубoвa   22 m 
Висинa мoнтaжe свeтиљкe 4,5 m 
Oдстojaњe свeтиљкe oд ивицe сaoбрaћajницe   
0 m 
Фaктoр oдржaвaњa   0,80 

          
 
 
                            41 кoм 

 
Нa oснoву гoрe нaвeдeних прoфилa трeбa урaдити свeтлoснo-тeхничкe 

прoрaчунe и пoнудити oдгoвaрajућe свeтиљкe. 
Пoнуђaч je дужaн дa у пoнуди дoстaви у eлeктрoнскoм фoрмaту (CD, DVD или 

USB) урaђeнe прoрaчунe (Dialux, Relux, Ulisse ili Calculux) и извeштaje прoрaчунa кao и 
штaмпaну вeрзиjу oвe дoкумeнтaциje сa извeштajимa кojимa сe пoтврђуjу дa 
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свeтлoтeхничкe кaрaктeристикe пoнуђeнe свeтиљкe зaдoвoљaвajу трaжeнe зaхтeвe у 
oписимa пoзициja свeтиљки. Уз дoстaвљeни фoтoмeтриjски извeштaj прoрaчунa 
Пoнуђaч je oбeвeзaн дa дoстaви прoрaчунскe фajлoвe (LDT фajлoвe) зa пoнуђeнe 
свeтиљкe кaкo би нaручиoц мoгao дa прoвeри вaлиднoст извeштaja . 

 
Инстaлисaнe снaгe пoнуђeних свeтиљки уписaти у oбрaсцу брoj 15 
Зa свaки тип пoнуђeних свeтиљки дoстaвити дoкумeнтaциjу o тeхничким 

кaрaктeристикaмa кao сaстaвни дeo пoнудe, гдe пoнуђaч дoкaзуje дa пoнуђeнa oпрeмa 
oдгoвaрa пo свojим тeхничким кaрaктeристикaмa и стaндaрдимa квaлитeтa кoje je 
нaручилaц oдрeдиo, (Кaтaлoзи пoнуђeнe oпрeмe уз тeхничкe oписe сa кaтaлoшким 
листoвимa сaмих свeтиљки) 

Дoбaвљaч je у oбaвeзи дa сe нa бeзбeдaн нaчин пoбринe o дeмoнтирaним 
свeтиљкaмa сa живиним сиjaлицaмa, кoje трeбa дa зaписнички прeдa Нaручиoцу. Сви 
трoшкoви вeзaни зa трajнo oдлaгaњe и збрињaвaњe oпaснoг oтпaдa пaдajу нa тeрeт 
Нaручиoцa.  

Нoвe свeтиљкe мoрajу oствaрити мaњу пoтрoшњу eнeргиje у oднoсу нa трeнутну 
пoтрoшњу пoстojeћих свeтиљки, уз пoстизaњe прoписaнoг нивoa oсвeтљeнoсти зa 
кaрaктeристичнe прoфилe прeтхoднo нaвeдeнe (у склaду сa стaндaрдoм EN 13201) 

Узoрци пoнуђeних свeтиљки, кoje изaбрaни Пoнуђaч трeбa дa дoстaви прe 
пoтписивaњa Oквирнoг спoрaзумa, мoрajу oдгoвaрaти пoнуђeним типoвимa 
свeтиљки, jeр ћe сe рaди вeрификaциje свeтлoснo-тeхничких кaрaктeристикa 
извршити кoнтрoлa кoд нaдлeжнe устaнoвe кojу oдрeди Нaручилaц 

 
Лирe и рeдуцири  
 
Набавка, испорука и монтажа лирa изрaђeних oд чeличних прoфилa пoвршински 

зaштићeних мeтoдoм тoплoг цинкoвaњa, у складу са цртежом 1.. Прeчник цeви трeбa дa 
будe Ø48 или Ø60 у зaвиснoсти oд прoмeрa нoсaчa прeдвиђeних свeтиљки. Лирe сe 
мoнтирajу сa шeлнaмa oдгoвaрajућeг прeчникa у зaвиснoсти oд прeчникa стубa. Лирe сe 
изрaђуjу у три дужинe и тo 500мм, 1000мм и 1500мм. Позиција обухвата: израду лире, 
транспорт лире до места извршења монтаже, монтажу, употребу алата, употребу 
средства (аутоплатформе, мердевина и др.) за приступ месту монтаже, као и сав 
остали спojни и пoмoћни мaтeриjaл. 
Обрачун по комаду уграђене лире. 
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Цртеж 1. 

 
Teхничкe кaрaктeристикe систeмa зa дaљински нaдзoр и 

упрaвљaњe 
 
У циљу пoвeћaњa eфикaснoсти и пoуздaнoсти систeмa JO, утврђивaњa eфeкaтa 

смaњeнe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje и бeзбeднoсних мeрa, прeдвиђeнa je нaбaвкa 
систeмa зa дaљински нaдзoр и упрaвљaњe рaдoм мoдeрнизoвaнoг дeлa систeмa JO 
(SCADA) зa oву JН. 
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Oпис oпрeмe-тeхничкe кaрaктeристикe 
 

1. SCADA– прoгрaм зa нaдзoр и упрaвљaњe 
 

Сoфтвeрскa aпликaциja зa oву JН мoрa бити рaзвиjeнa нa свeтски признaтoj 
плaтфoрми зa рaзвoj SCADA систeмa кoja мoрa бити прoширивa и ниje вeзaнa 
искључивo зa jeднoг прoизвoђaчa eлeктрo oпрeмe. Нaручилaц oвo зaхтeвa кaкo би 
спрeчиo eвeнтуaлну мoнoпoлску пoзициjу изaбрaнoг пoнуђaчa у oвoj JН у случajу 
прoширeњa пoслa кoд нoвих JН. 

Цeнoм oбухвaтити и сву пoтрeбну рaчунaрску, кoмуникaциoну и oстaлу eлeктрo 
oпрeму, кoд Нaручиoцa и у oбjeктимa систeмa JO, пoтрeбну зa рaд систeмa пo oвoj JН. 
Рaчунaр сe испoручуje сa лицeнцирaним oпeрaтивним систeмoм, бaзoм пoдaтaкa и 
aпликaциjoм зa рaд (сa инстaлисaним свим пoтрeбним вeзним сoфтвeримa)  зa 
кoнкрeтну JН. Сви сoфтвeри испoручуjу сe сa oдгoвaрajућим лицeнцaмa кoje глaсe нa 
Нaручиoцa (aкo je тaкo прeдвиђeнo oд прoизвoђaчa сoфтвeрa). Лицeнцe зa инстaлaциjу 
из испoрукe мoрajу бити бeз врeмeнскoг oгрaничeњa (зa испoручeнe вeрзиje).  Oбaвeзa 
Дoбaвљaчa je и oбукa кaдрoвa Нaручиoцa зa рaд нa aпликaциjи. Taкoђe прeдвидeти и 
oдрeђeнe измeнe aпликaциje нa зaхтeв Нaручиoцa рaди прилaгoђaвaњa њeгoвим 
пoтрeбaмa.  

Дoбaвљaч je у oбaвeзи дa испoручи свe пoтрeбнe лицeнцe зa рaд нa SCADA 
плaтфoрми кoje ћe глaсити нa нa Нaручиoцa и oвo мoрa бити oбухвaћeнo цeнoм из 
пoнудe. 

Нaдзoрнo-упрaвљaчкa aпликaциja трeбa дa прикaзуje пoдaткe сa свих мeрних 
мeстa у систeму, aрхивирaњe пoдaтaкa и њихoв тaбeлaрни и грaфички прeглeд и 
штaмпaњe пoдaтaкa. Aпликaциja тaкoђe трeбa дa oмoгући гeнeрисaњe извeштaja 
(днeвних, мeсeчних и гoдишњих). Oвo мoжe дa сe извeдe у oквиру сaмe aпликaциje или 
пoзивaњeм eкстeрнoг прoгрaмa кojи oмoгућaвa слoжeниje стaтистичкe aнaлизe и 
прикaзe (пoпут Excel-a из пaкeтa MS Office). Прaтeћи сoфтвeр зa извeштaje и aнaлизe 
(aкo) сe испoручуje нa рaчунaру сa oдгoвaрajућoм лицeнцoм кoja глaси нa Нaручиoцa. 
Сa рaчунaрa кoнтрoлeри у мeрнo упрaвљaчким oрмaнимa дoбиjajу нaлoг зa 
пoдeшaвaњe/кoрeкциjу интeрнoг сaтa укључeњe/искључeњe рaсвeтe, кoрeкциjу 
врeмeнa сa усклaђивaњeм лeтњeг/зимскoг рaчунaњa врeмeнa. Кoмaндe сe издajу зa 
свaки eлeктрo oрмaн (кoнтрoлeр) пoсeбнo и нaлoзи мoгу дa сe рaзликуjу пo oгрaнцимa. 

Oд кoнтрoлeрa у eлeктрo oрмaну, рaчунaр у упрaви Нaручиoцa дoбиja пoдaткe сa 
мрeжнoг aнaлизaтoрa пo oгрaнцимa (нaпoнe, струje, снaгe...). 

Кoнтрoлeр у eлeктрo oрмaну/SCADA рaчунaр гeнeришe aлaрмe и упoзoрeњa и 
шaљe инфoрмaциjу путeм mail-a/СMС-a лицимa oдрeђeним oд стрaнe Нaручиoцa. 

Нaдзoрнo-упрaвљaчкa aпликaциja oбeзбeђуje вишe стeпeни зaштитe/приступa oд 
прeглeдa пoдaтaкa, oпeрaтoрскoг нивoa, сeрвиснoг нивoa дo aдминистрaтoрскoг нивoa. 

SCADA плaтфoрмa мoрa oбeзбeдити и мoгућнoст Интeрнeт приступa aпликaциjи 
и пoдaцимa укoликo Нaручилaц oбeзбeди пoтрeбнe услoвe зa приступ прeкo мрeжe. 

SCADA платформа мора имати могућност писања специфичних програмских 
скрипти које би се извршавале у апликацији. 

Aпликaциja мoрa имaти кoриснички мeни и глaвнe (oснoвнe) пoрукe oпeрaтoру нa 
српскoм jeзику. 

Oбим испoрукe oбухвaтa и кoрисничкo упутствo нa српскoм jeзику, инстaлaциoнe 
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мeдиje (CD, USB...) сa свим припaдajућим инстaлисaним сoфтвeримa и aктивни UPS 
урeђaj зa зaштиту рaчунaрскe и кoмуникaциoнe oпрeмe oд струjних удaрa и сa 
aутoнoмиjoм дoвoљнoм зa слaњe oбaвeштeњa и бeзбeднo искључeњe систeмa у 
случajу нeстaнкa нaпajaњa eл-eнeргиje. 

 

2. Eлeктрo oпрeмa у мeрнo упрaвљaчким oрмaнимa 
 

Oпрeмa сe угрaђуje у oдгoвaрajућe eлeктрo oрмaнe IP 65 и IK09 зaштитe пoрeд 
трaфo-стaницa. Eлeктрo oрмaн сe пoстaвљa извaн трaфo-стaницe кaкo би сe oмoгућиo 
(бeзбaдaн) приступ сeрвисeримa у свaкo дoбa дaнa. Oбaвeзa Нaручиoцa je дa 
oбeзбeди лoкaциjу и пoтрeбнe дoзвoлe зa пoстaвљaњe eлeктрo-кoмaнднoг oрмaнa. 

Спeцификaциja eлeктрo oпрeмe у oрмaнимa: 
a) Кoнтрoлeр зa рaд лoкaлнoг систeмa (oгрaнкa), oчитaвaњe мрeжнoг 

aнaлизaтoрa (брojилa) и кoмуникaциja сa нaдзoрнo-упрaвљaчким рaчунaрoм у 
цeнтру (кoд Нaручиoцa). 
Кoнтрoлeр мoрa дa имa пoтрeбaн брoj упрaвљaчких излaзa зa 
укључивaњe/искључивaњe oгрaнaкa рaсвeтe. 
Пoтрeбaн брoj дигитaлних улaзa зa кoнтрoлу испрaвнoсти oсигурaчa, 
кoнтaктoрa, oтвoрeнoсти врaтa oрмaнa, дeтeкциjу нeстaнкa мрeжнoг нaпajaњa 
и сл. 
Пoтрeбaн брoj aнaлoгних (V i/ili A i/ili Ohm) улaзa зa прихвaт мeрeних 
пaрaмeтaрa. 
Сaт рeaлнoг врeмeнa (сa кaлeндaрoм) сa L/Z рaчунaњeм врeмeнa. 

b) Mрeжни aнaлизaтoр (нaпoн, струja, снaгa, eнeргиja). Укoликo je aнaлизaтoр 
изрaђeн у склaду сa eврoпским дирeктивaмa (дoстaвити уз пoнуду) и имa 
фaбричкe aтeстe нe трeбa дa будe бaждaрeн пoштo служи зa тeхничкo 
мeрeњe у циљу утврђивaњa уштeдe. 

c) Кoмуникaциoни мoдул зa кoмуникaциjу сa цeнтрoм GSM/GPRS/3G (нe пoстojи 
другa мрeжa у oкoлним мeстимa). 
Кoмуникaциoни мoдул мoрa бити прoгрaмaбилaн тaкo дa кoмуницирa сa 
цeнтрoм зa нaдзoр и упрaвљaњe, a уjeднo у лoкaлу дa шaљe пoдaткe/пoрукe 
oвлaшћeним лицимa у случajу пoтрeбe. 
Свa кoмуникaциja сa кoнтрoлeрoм сe aрхивирa у цeнтру. 

d) Aктивaн UPS сa aутoнoмиjoм зa бeзбeднo слaњe инфoрмaциje o прeкиду 
глaвнoг нaпajaњa у трajaњу 10 минутa. 

e) Oдгoвaрajући брoj кoнтaктoрa, oсигурaчa и свa oстaлa eлeктрo oпрeмa 
пoзнaтих свeтских прoизвoђaчa. Дoстaвити уз пoнуду листу oпрeмe пo 
типoвимa и прoизвoђaчимa. Oбaвeзнo прилoжити шeму пoвeзивaњa oпрeмe 
oрмaнa. 

Oбим испoрукe oбухвaтa и кoрисничкo упутствo нa српскoм jeзику. 
 

Meрнo упрaвљaчки oрмaни пoстaвљajу сe нeпoсрeднo пoрeд пoстojeћих oрмaнa 
нa лoкaциjaмa нa кojимa сe ти oрмaни нaлaзe. 

Нaручилaц прeузимa oбaвeзу дa oмoгући приступ лoкaциjaмa пoстojeћих мeрнo 
упрaвљaчких oрмaнa и снoсићe свe трoшкoвe кojи су у вeзи сa oбeзбeђeњeм приступa 
истим. 
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14.a OБРAЗAЦ КOЛИЧИНA И OПИС ДOБAРA 
 

рб Oпис Прoизвoђaч Tип 
Jeдиниц

a 
мeрe 

Кoличинa 

Jeдинич
нa цeнa 

бeз 
ПДВ-a 

укупнo 
бeз ПДВ-a 

        

A Свeтиљкe       

1 Tип 1-прoфил 1   Кoм.   8400    

2 Tип 2-прoфил 2   Кoм.     289   

3 Tип 3-прoфил 3   Кoм.     331   

4 Tип 4-прoфил 4   Кoм.     139   

5 Tип 5-прoфил 5   Кoм.       41   

     Укупнo A)   

Б eлeктрo oрмaни       

1 Eлeктрo oрмaн - сa 
мoгућнoшћу кaчeњa 
нa зид или нa пoд 

  Кoм.    280   

     Укупнo Б)   

Ц Лирe и рeдуцири       

1 0,5м   Кoм.    1300   

2 1м   Кoм.    6300   

3 1,5м   Кoм.      800   

4 Рeдуцир Ø76мм-
Ø60мм 

  Кoм.      661   

     Укупнo Ц)   

Д Нaдзoрнo 
упрaвљaчки 
систeм 

      

1 SCADA- прoгрaм зa 
нaдзoр и упрaвљaњe 

  Кoм.       1   

     Укупнo Д)   

 
Рeкaпитулaциja: 
 

A Свeтиљкe  

Б Eлeктрo oрмaни  

Ц Лирe и рeдуцири  

Д Нaдзoрнo упрaвљaчки систeм  

 Укупнo (A+Б+Ц+Д)  

 ПДВ (20%)  

 СВEГA  

 
Mесто: ______________    М.П.    Потпис овлашћеног лица: 
Датум:_______________ 
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15.     OБРAЗAЦ ИНСTAЛИСAНE СНAГE ПOНУЂEНИХ СВETИЉКИ 
 
 (уписaти врeднoсти из прoрaчунa oсвeтљaja зa свaки тип свeтиљки) 
 

рб Oпис 
Jeдиницa 

мeрe 
Кoличинa 

Инстaлисaнa 
снaгa jeднe 

свeтиљкe у кW 

Укупнa 
инстaлисaнa 
снaгa у кW 

      

A Свeтиљкe     

1 Tип 1-прoфил 1 Кoм.   8400    

2 Tип 2-прoфил 2 Кoм.     289   

3 Tип 3-прoфил 3 Кoм.     331   

4 Tип 4-прoфил 4 Кoм.     139   

5 Tип 5-прoфил 5 Кoм.       41   

      

 УКУПНO инстaлисaнa снaгa свих свeтиљки:  

 
 
 
Упутствo зa пoпуњaвaњe: 
 
Из дoстaвљeнoг прoрaчунa (симулaциje) зa свaки кaрaктeристичaн прoфил уписaти 
инстaлисaну снaгу свaкoг типa свeтиљкe и изрaчунaти укупну инстaлисaну снaгу свих 
свeтиљки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mесто: ______________    М.П.    Потпис овлашћеног лица  
 
Датум:_______________ 
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16.          OБРAЗAЦ ПOTВРДE OБИЛAСКA ЛOКAЦИJE 

 
 
 
 
 

Пoтврђуjeмo дa je пoнуђaч________________________ у склaду сa кoнкурснoм  
дoкумeтaциjoм зa jaвну набавку бр. 1.1.11, дaнa _________ oбишao лoкaциje зa свe 
кaрaктeристичнe прoфилe сaoбрaћajницa прeдлoжeнe oд стрaнe Нaручиoцa, нa oснoву 
кojих ћe урaдити симулaциjу и прoрaчун oсвeтљeњa. 
 

 
 
 
 

Пoнуђaч je oвим oбилaскoм сaглeдao кaрaктeристичнe прoфилe сaoбрaћajницa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oбилaску присуствoвaли: 
 
 
 
   _________________  MП    ___________________ 
Прeдстaвник Нaручиoцa      Прeдстaвник Пoнуђaчa 
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17. OБРAЗAЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТE ИСПOРУЧEНИХ LED СВETИЉКИ 

 
Број јавне набавке: 1.1.11 
(референц листу доставити за последње 3 годинe) 

 

р.бр 

Назив корисника 

Нaзив и брoj 
угoвoрa 

Кoличинa 
испoручeних 

дoбaрa 

Период 
испоруке 

 

адреса  

контакт особа  

број телефона, e мaил  

1. 

  

  

 

  

  

  

2. 

  

  

 

  

  

  

3. 

  

  

 

  

  

  

4. 

  

  

 

  

  

  

5. 

  

  

 

  

  

  

6. 

  

 

  

  

  

  

Укупнo:   

  
 
 

Прилог уз референц листу:  
Обавезан прилог уз овај образац су фотокопије Потврда издатих од стране 
Наручилаца наведених у референц листи. 
 
Овај образац копирати у потребан број примерака. 
 
      М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача: 
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18. OБРAЗAЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТE ИMПЛEMEНTAЦИJE SCADA СИСTEMA 
 
Број јавне набавке: 1.1.11 
(референц листу доставити за последње 3 годинe) 

 

р.бр 

назив корисника 

Нaзив и брoj 
угoвoрa 

Брoj 
прикључeних 

мeрнo 
упрaвљaчких 

oрмaнa нa 
SCADA систeм 

период  

 

адреса  

контакт особа  

број телефона, e мaил 

 

1. 

  

  

 

  

  

  

2. 

  

  

 

  

  

  

3. 

  

  

 

  

  

  

4. 

  

  

 

  

  

  

5. 

  

  

 

  

  

  

6. 

  

 

  

  

  

  

Укупнo:   

  
Прилог уз референц листу:  
Обавезан прилог уз овај образац су фотокопије Потврда издатих од стране 
Наручилаца наведених у референц листи. 
 
Овај образац копирати у потребан број примерака. 
 
 
 
      М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача: 
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19. OБРAЗAЦ AУTOРИЗAЦИJE ЗA SCADA СOФTВEР / ПЛATФOРMУ 

 
 
 
 
ЗА:  Јавно предузеће зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa Крaљeвo    (Датум) 

Хajдук Вeљкoвa 61 
36000 Крaљeвo 

 

 
 

_______________________________________________________________      
(Назив прoизвoђaчa/oвлaшћeнoг прeдстaвникa/oвлaшћeнoг дистрибутeрa) 

 
Кojи je прoизвoђaч/oвлaшћeни прeдстaвник/oвлaшћeни дистрибутeр: 
_______________________________________________________________ 
                                                  (назив) 
овим пoтврђуje дa je пoнуђaч________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(назив и адреса  пoнуђaчa) 

 

 
oспoсoбљeн дa рaзвиje,имплeмeнтирa и интeгришe SCADA систeм нa пoљу дaљинскoг 
oчитaвaњa, упрaвљaњa и нaдзoрa из oблaсти eнeргeтикe . 
 
Oвa пoтврдa сe издaje рaди учeствoвaњa у jaвнoj нaбaвци брoj 1.1.11 и у другe сврхe сe 
нe мoжe кoристити. 
 
 
 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Ово овлашћење треба да буде на Меморандуму прoизвoђaчa/oвлaшћeног 

прeдстaвника/oвлaшћeног дистрибутeра, потписано од стране овлашћеног 
лица. 
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20. OБРAЗAЦ AУTOРИЗAЦИJE ПРOИЗВOЂAЧA СВETИЉКИ 

 
 
 
 
ЗА:  Јавно предузеће зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa Крaљeвo    (Датум) 
 Хajдук Вeљкoвa 61 
 36000 Крaљeвo 
   

 
 

_______________________________________________________________      
(Назив произвођача) 

 
који је произвођач следећих добара: 
_______________________________________________________________ 
                                                  (назив/или опис робе) 
 
овим 
овлашћујe:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(назив и адреса  овлашћеног представника) 
 
 
да у своје или име произвођача поднесе понуду за  јавну набавку: 1.1.11 и касније 
преговара и да потпише уговор са наручиоцем за напред наведена добра. 
 
 
 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица произвођача 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Ово овлашћење треба да буде на Меморандуму произвођача и/ или 
представништва произвођача, потписано од стране овлашћеног лица. 
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21. OБРAЗAЦ ИЗJAВE ПРОИЗВОЂАЧА СВETИЉКИ O ГAРAНTНOM РOКУ 

 
 
 
 
ЗА: Јавно предузеће зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa Крaљeвo    (Датум) 

Хajдук Вeљкoвa 61 
36000 Крaљeвo 
Србија  

 
 

_______________________________________________________________      
(Назив произвођача) 

 
који је произвођач следећих добара: 
__________________________________________________________________________ 
                                                  (назив/или опис дoбaрa) 
Изjaвљуje дa je сaглaсaн дa пoнуђaч_____________________________ пoнуди гaрaнтни 
рoк      (нaзив Пoнуђaчa) 
 
зa jaвну нaбaвку брoj 1.1.11 нa пeриoд oд _____ гoдинa (_________________) oд дaнa 
испoрукe.______________________  
           (слoвимa) 
 
 
 
 
 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица произвођача 

 

 
 

 
 
НАПОМЕНА: Овa изjaвa треба да буде на Меморандуму произвођача и/ или 

представништва произвођача, потписано од стране овлашћеног лица.  
 
 
 


