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На основу члана 32.,40.став 1 и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
Републике Србије” број 124/2012 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. i 8. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике 
Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-108/2018-
IV-09  од 20.12.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 
404-108/2018-IV-09 од 20.12.2018. године, припремељена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга  
 

Редовно одржавање јавног осветљења Града Вршца и насељених места града 
Вршца ради закључивања оквирног споразума на период до две године 

 
Јавна набавка број: 404-108/2018-IV-09 

 
Садржај конкурсне документације 

 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
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III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Град Вршац  
Адреса: Град Вршац , Ул трг победе 1, 26300 Вршац 
Интернет страница: www.vrsac.com 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 404-108/2018-IV-09 су услуге редовног одржавања јавног 
осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног 
споразума на период до две године 
ОРН бр.50232100 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.Оквирни 
споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. Рок трајања оквирног 
споразума – две година од дана обостраног потписивања односно до закључивања 
уговора о јавно приварном партнерству из предметне услуге.  
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице  за контакт: Наташа Милутиновић службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: nmilutinovic@vrsac.org.rs 
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 
наручиоца од 7:00 – 15:00 часова. 
 
6. Рок и начин подношења понуда 
Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком Понуда за јавну набавку- 
Редовно одржавање јавног осветљења Града Вршца и насељених места града 
Вршца ради закључивања оквирног споразума на период од две године број 404-
108/2018-IV-09 „ НЕ ОТВАРАТИ“ На адресу Град Вршац , Ул трг Победе 1, 26300 
Вршац. Понуђач је дужан да на полеђини коверте (кутије) назначи назив, адресу, 
телефон и контакт особу. Понуђач подноси понуду лично, или путем поште. У колико 
понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од 
стране Града Вршца до назначеног датума и часа. Крајњи рок за достављање понуда 
је до 11.02.2019. до 11:00 часова 
 
7. Време и место отварања понуда  
Отварање понуда је јавно.  Понуде ће се отворити одмах по истеку рока  за подношење 
понуда, тј. дана 11.02.2019. у 11:30 сати. Отварање понуда ће се обавити згради 
Градске управе Вршац, Трг победе 1 26300 Вршац канцеларија број 19 приземље 
зграде. У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку    
бр.404-108/2018-IV-09  

3/47 

  
 

mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs


пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује 
отварања понуда. 
 
8. Партије  
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
 
9.Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора  
Рок за доношење Одлуке о додели уговора биће у складу са роком из Закона. 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 404-108/2018-IV-09 су услуге одржавања–ОРН бр.50232100 
 
2. Партије  
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 
 
     

   
      

Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис радова Радови који су предмет 
набавке и количине које су наручиоцу потребне, ближе су одређени у поглављу 
Структура цене са упутством како да се попуни. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 
76. ЗАКОНА 
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чланом 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привред, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона). 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чланом 76. Закона, и то: 
 
1. Финансијски капацитет: 
а) Остварен пословни приход у периоду од три године (2015/2016/2017. 
год.), за које су достављени подаци; 
в) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био 
неликвидан. 
 
2 .  Пословни капацит: 
а) да је Понуђач у периоду од три године (2015/2016/2017. год.) изводио 
радове на пословима одржавања јавне расвете минималне укупне  
вредности од 85 милиона  динара без ПДВ) 
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3)Технички капацитет: 
а) Понуђач мора да располаже  минималном техничком опремљеношћу, 

што подразумева да мора да има следећу опрему и радне машине: 
• 2 (два) возила са хидрауличном платформом која су опремљена корпом и 

потребним атестом за рад минималне радне висине 14m  
• 1 (један) возило са уграђеном механичком руком – хидрауличком дизалицом, 

дохват 11 m/1.1 t 
• 2 (два) возила „путарац“ за превоз радника и материјала и  
• 1 (један) теренско возило 4x4 

4) Кадровски капацитет: 
             Понуђач мора да има ангажоване следеће извршиоце:  
 
1  ( један ) дипломирани инжењер  електротехнике са важећом лиценцом 450 
или 451 запослен на неодређено , одређено или радно ангажован другим 
уговором о раду у складу са Законом о раду; 
10 ( десет) извршиоца електроструке ( монтер-инсталатер) запослени на 
неодређено , одређено или радно ангажован другим уговором о раду у складу са 
Законом о раду; 
4 ( четири ) извршиоца са положеном обуком за управљање хидрауличном 
платформом 

 
 

1.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 
1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

финансијски 
капацитет 

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за 
привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и 
података о бонитету правних лица и предузетника, који 
садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за 
оцену бонитета за 2015., 2016. и 2017. годину, као и податке 
о данима неликвидности. Уколико достављени Извештај 
БОН-ЈН, не садржи податке  о данима неликвидности за 
задњих шест месеци који претходе месецу објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 
понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије 
да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки није био неликвидан. 

 

пословни 
капацитет 

Оргиналне потврде инвеститора и фотокопије уговора и 
оверених рачуна у којима се неоспорно види да је Понуђач 
у последњих 3 године ( 2015/2016/2017 ) изводио радове на 
одржавању јавне расвете у минималном износу од 85 
милиона динара без ПДВ 

технички 
капацитет 

Понуђач доставља сопствену Изјаву на меморандуму, дату 
под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, да располаже траженим техничким 
капацитетеом, потписану од стране одговорног лица  и 
оверену печатом и  

Фотокопије пописних листа на дан 31.12.2017. са 
маркираном траженом/потребном опремом и возилима (за 
опрему купљену после 31.12.2017. рачун и отпремница од 
добављача на име понуђача) 

-Фотокопија саобраћајних дозвола 

кадровски 
капацитет 

Понуђач прилаже фотокопију одговарајућег М обрасце, 
односно фотокопија Уговора о радном ангажовању/ другим 
уговором у складу са Законом о раду за  

1  ( један ) дипломирани инжењер   
10 ( десет) извршиоца електроструке ( монтер-инсталатер)  
4 ( четири ) извршиоца са положеном обуком за управљање 
хидрауличном платформом 
- фотокопија лиценце број 450 или 451 за носиоца личне 
лиценце и потврда Инжењерске коморе Србије о важењу 
лиценце 
 - за монтере – инсталатере доставити уверење о завршеној 
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обуци и одговарајуће лекарско уверење о способности за 
рад на висини 
- за 4 лица за рад на хидрауличној платформи доставити 
потврду о пложеној обуци за управљање ( уврерње о 
обучености за технолошки процес руковаоца 
аутодизалицом 

 
У колико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 
 
Понуду саставити на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полећини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП “Београдске електране”, Савски насип 11, 
Нови Београд, са назнаком: “Понуда за јавну набавку –  Редовно одржавање 
јавног осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца ради 
закључивања оквирног споразума на период до две године ЈН број 404-
108/2018-IV-09 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 11.02.2019. године до 11,00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних 
услова, мора садржати: 

• Образац понуде, 
• Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења, 

• Модел оквирног споразума, 
• Образац структуре цена, 
• Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није 

обавезно), 
• Образац изјаве о назависној понуди, 
• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 
• Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде  
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Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од 
стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, 
   
– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве 
у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају 
давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о 
независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о 
јавним набавкама),достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди 
посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава 
образац који се на њега односи. 
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГРАД ВРШАЦ 
Трг победе 1 26300 Вршца Писарница Наручиоца, са назнаком: 
-“Измена понуде за јавну набавку – Редовно одржавање јавног осветљења Града 
Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног споразума 
на период до две године ЈН број 404-108/2018-IV-09– НЕ ОТВАРАТИ”, или 
- “Допуна понуде за јавну набавку –  Редовно одржавање јавног осветљења 
Града Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног 
споразума на период до две године ЈН број 404-108/2018-IV-09– НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
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- “Опозив понуде за јавну набавку – Редовно одржавање јавног осветљења Града 
Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног споразума 
на период до две године ЈН број 404-108/2018-IV-09– НЕ ОТВАРАТИ”, или 
- “Измена и допуна понуде за јавну набавку – Редовно одржавање јавног 
осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања 
оквирног споразума на период до две године ЈН број 404-108/2018-IV-09 – НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико оквирни споразуми и појединачни уговори о јавној набавци буду 
закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, 
тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих 
потраживања директно подизвођачу. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о: 

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености 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. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 
 
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Исплата извршених услуга вршиће се по испостављеним месечним ситуацијама, 
након истека месеца и окончане ситуације. 
 
Понуђач који на основу одлуке о закључивању оквирног споразума и оквиорног 
споразума закључи уговор са Наручиоцем, обавезује се да испостави ситуације 
до 05. у месецу а за услуге извршене у претходном месецу, Наручилац се 
обавезује да исте овери и у року од десет ( 10 ) дана од дана пријема истих,  а да 
исплату изврши најкасније у року од 45 данау складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „Сл.гласник РС“ 
бр. 119/2012,68/2015 и 113/2017). 
 
Извршилац се обавезује да исправно регистровану ситуацију достави у року од 
три дана од дана регистровања са инструкцијом за плаћање, а у складу са 
чланом 4а закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 119/2012,68/2015 и 113/2017). 
 
Плаћање ће се вршити без аванса, у року од 45 дана од дана пријема ситуација. 
Понуда понуђача који у понуди наведе аванс биће одбијена као неприхватљива. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача-извршиоца. 
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9.2 Корекција цена 
 
У цену су урачунати сви трошкови које Понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке, укључујући и утрошак материјала неопходног за извршење 
предметних услуга. ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате 
области. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
Обрачун и плаћање извршених услуга у сваком конкретном случају, на основу 
закључених појединачних уговора о јавној набавци, или издатих наруџбеница о 
јавној набавци Извршиоцу, вршиће се на основу јединичних цена из техничке 
спецификације, чије одржавање, чини предмет овог Оквирног споразума.  
Укупна вредност свих појединачних уговора о јавним набавкама  не може бити 
већа од вредности Оквирног споразума. Наручилац у складу са Законом 
дозвољава, уз своју сагласност, промену цене из објективних разлога уколико 
дође до раста  индекса потрошачких цена материјала од преко 5% ( на основу 
података Републичког Завода за статистику објављеног у службеном гласнику 
РС). Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст 
потрошачких цена прешао 5% ( уколико дође до промене цене енергената, цене 
материјала на тржишту и сл.)  
Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у оквирном 
споразуму, уговору и овој конкурсној документацији не сматра се изменом 
Оквирног споразума. 
 
9.3 Захтеви у погледу рока извршења услуге 
Услуга одржавања се изводи сукцесивно, по писменом налогу Наручиоца. 
Почетак вршења услуге ће бити налог Наручиоца и то не дужи од 24 часа од 
издавања налога Наручиоца. Остали рокови извршења услуге ће се дефинисати у 
сваком конкретном случају у зависности од обима појединачне интервенције. 
 
9.4 Захтеви у погледу гарантног рока 
За услугу редовног одржавања јавног осветљења града Вршца и насељених места 
града Вршца за време трајања оквирног споразума није одређен гарантни рок због 
природе посла, осим за уграђену опрему и делове – понуђач је у обавези да да 
гаранцију према гаранцији произвођача ( или испоручиоца ) опреме. 
У току гарантног рока за материјал и опрему Извршилац је дужан да, по позиву 
наручиоца и о свом трошку, у року од максимално два ( 2 ) радна дана отклони 
све евентуално уочене недостатке на извршеним услугама или уграђеном 
материјалу или опреми. Извршилац се обавезује да угради материјал у складу са 
важећим техничким прописима и стандардима, а на основу техничке 
спецификације.Вршилац услуге је дужан да по примедби Надзорног органа 
отклони недостатке уочене приликом радова на одржавању јавног осветљења на 
територији града Вршца, у супротном може наплатити казну за неквалитетно 
извршавање посла. 
 
9.2 Захтеви у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
9.3 Други захтеви 
Нема 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона. 

 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

11.1 За озбиљност понуде  
Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 
износу од 5% вредности понуде. 
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити 
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са 
роком важења 45 (четрдесет пет) дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду, или  
2) понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише 
оквирни споразум. 

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен оквирни 
споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
 
11.2 За добро извршење посла-оквирни споразум  

 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног 
споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за 
добро извршење посла, које морају бити евидентиране у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији меница.  
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ. 
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу 
– писму. Рок важења меница је 25 месеци од обостраног потписивања оквирног 
споразума. 
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Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде 
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним 
споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који 
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума. 

 
11.3 За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци 
закључен на основу овог оквирног споразума  
Изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 
појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 2(две) 
бланко сопствене менице као обезбеђење за добро извршење посла, које морају 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног 
уговора , без ПДВ. 
Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 
појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не 
извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним 
уговором . 
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
13. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1 

 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за 
наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских 
услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној 
документацији и уговору о јавној набавци. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНFОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на е-маил nmilutinovic@vrsac.org.rs тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
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при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за 
додантим информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
„404-108/2018-IV-09”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовор подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
16. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 
У случају да постоје две или више понуда са истом  ценом, наручилац ће 
доделити оквирни споразум понуђачу понуди дужи гарантни рок на извршене 
услуге и уграђене делове. 
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17. КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је 
претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом 
ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. 
Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. 
и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом 
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захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико 
оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за 
заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа 
од 120.000.000,00 динара.. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 
динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених 
вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико 
је набавка обликована по партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се: 

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
 елементе: 
 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да 
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
 (4) број рачуна: 840-30678845-06; 
 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 

 (10) потпис овлашћеног лица банке. 
 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
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припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. 
Закона 

 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од _________________________ за јавну набавку 
редовног одржавања јавног осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца 
ради закључивања оквирног споразума на период до две године број 404-108/2018-IV-
09. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Врста правног лица: 
 

микро-мало-средње-велико-физичко 
(заокружи одговарајуће) 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за јавну набавку редовног одржавања јавног 
осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног 
споразума на период до две године број 404-108/2018-IV-09. 
 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА ГРАДА ВРШЦА И 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРАДА 
ВРШЦА РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  НА 
ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ 

                                               динара без ПДВ 

ПДВ 

динара са ПДВ 

У цену улазе сви трошкови укључујући и трошкове 
ангажовања механизације, односно употребе возила са 
платформом, као и сви трошкови који настану 
приликом реализације услуге редовног одржавања 
осветљења 

Захтеви у погледу 
начина, рока и услова 
плаћања 
 

Исплата извршених услуга вршиће се по испостављеним 
месечним ситуацијама, након истека месеца и окончане 
ситуације. 
Плаћање ће се вршити без аванса, у року од 45 дана од дана 
пријема ситуација. 
 

Захтеви у погледу рока 
извршења услуге 
 

Услуга одржавања се изводи сукцесивно, по писменом налогу 
Наручиоца. Почетак вршења услуге ће бити налог Наручиоца и 
то не дужи од 24 часа од издавања налога Наручиоца. Остали 
рокови извршења услуге ће се дефинисати у сваком конкретном 
случају у зависности од обима појединачне интервенције. 

Захтеви у погледу 
гарантног рока 

Понуђач за уграђену опрему и делове даје гаранцију према 
гаранцији произвођача ( или испоручиоца ) опреме. 
У току гарантног рока за материјал и опрему Понуђач-
Извршилац је дужан да, по позиву Наручиоца и о свом трошку, у 
року од максимално два ( 2 ) радна дана отклони све евентуално 
уочене недостатке на извршеним услугама или уграђеном 
материјалу или опреми. 

Захтеви у погледу  
рока важења понуде 

 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. 
 
 

 
                                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача         
 
 
             ____________________________________ 
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Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Понуђач је у обавези да за стубове јавног осветљења типа VALMONT уз понуду 
достави:  
1) Извод из каталога за понуђене стубове којим се недвосмислено доказују тражене 
карактеристике 
2) Технички цртежи за понуђене металне стубове којим се недвосмислено доказују 
тражене карактеристике; 
3) Писмена изјава произвођача којом се потврђује да ће стубови бити уграђени и 
статички испитани у складу са стандардом SRP EN40 (1-9) према дефинисаној брзини 
ветра са дефинисаном светиљком на стубу и топло цинковани у складу са SRP EN ISO 
1461 
4) Писмена изјава проивођача да располаже опремом за заваривање са невидљивим 
ПЛАЗМА варом; 
5) Доказ да су стубови статички испитани према стандарду SRP EN40 (1-9) према 
димензијама светиљки које одреди Наручилац. Уз понуду доставити статичке 
прорачуне. Уколико је опрема из увоза статички прорачуни могу бити и на енглеском а 
по захтеву Наручиоца може се тражити и превод у разумном року. 
6) Акредитације лабораторија које су радиле статичко испитивање  
7) Статичке прорачуне стуба са светиљком за брзину ветра до 35m/s 
8) Атест за поступак цинковања у складу са SRP EN ISO 1461 
9) Сертификат да је поступак топлог цинковања урађен у складу са правилима и 
законом, као и сертификате вариоца према стандардима SRP EN9606-1 SRP EN14732,  
10) Доказ о садржају силицијума који не сме бити ˃0,03 према SRP EN10204 
 
Понуђач је у обавези да за стубове јавног осветљења типа NERI I PETIT JEAN уз 
понуду достави:  
1) Извод из каталога за понуђене стубове којим се недвосмислено доказују тражене 
карактеристике 
2) Технички цртежи за понуђене металне стубове којим се недвосмислено доказују 
тражене карактеристике; 
3) Доказ да су стубови статички испитани према стандарду SRP EN40 (1-9) према 
димензијама светиљки које одреди Наручилац. Уз понуду доставити статичке 
прорачуне. Уколико је опрема из увоза статички прорачуни могу бити и на енглеском а 
по захтеву Наручиоца може се тражити и превод у разумном року. 
4) Писмена изјава произвођача којом се потврђује да ће стубови бити уграђени и 
статички испитани у складу са стандардом SRP EN40 (1-9) према дефинисаној брзини 
ветра са дефинисаном светиљком на стубу и топло цинковани у складу са SRP EN ISO 
1461 
 
Понуђач уз понуду обавезно доставља своју и гаранцију произвођача за све типове 
металних стубова са позивом на предметну јавну набавку у облику фотокопије 
докумената уз конкурсну документацију. Наручилац задржава право да затражи на увид 
и оригиналну документацију своје и гаранције произвођача. 
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redni 
broj Opis radova jed.mere 

okvirne 
količine 

jed.cena 
bez PDV 

UKUPNO  
bez PDV 

1 
Isporuka materijala i zamena sijalice živine HPL-N 125 w ili 
odgovarajuće kom 150 

  

2 
Isporuka materijala i zamena sijalice živine HPL-N 250 w ili 
odgovarajuće kom 150 

  

3 
Isporuka materijala i zamena sijalice živine HPL-N 400 w  ili 
odgovarajuće kom 150 

  

4 Isporuka materijala i zamena sijalice živine ML- 160 w ili odgovarajuće kom 150   
5 Isporuka I zamene sijalice 70W  Na Master SONT-PIA+ ili odgovarajuće kom 150   
6 Isporuka I zamene sijalice 100W  Na Master SON-t Pia + ili odgovarajuće kom 150   
7 Isporuka materijala i zamena sijalice  110 w Na SON-H ili odgovarajuće kom 150   
8 Isporuka materijala i zamena sijalice  SON-T Pia+150w ili odgovarajuće kom 150   
9 Isporuka materijala i zamena sijalice  210 w Na SON-H ili odgovarajuće kom 150   

10 
Isporuka materijala i zamena sijalice  250 w Na Master  SON-T Pia + ili 
odgovarajuće kom 150 

  

11 Isporuka materijala i zamena sijalice  350 w Na SON-H ili odgovarajuće kom 150   

12 
Isporuka materijala i zamena sijalice  400 w Na Master  SON-T Pia + ili 
odgovarajuće kom 150 

  

13 Isporuka materijala i zamena sijalice 70w CDM-TT ili odgovarajuće kom 150   
14 Isporuka materijala i zamena sijalice 150w CDM-TT ili odgovarajuće kom 150   

15 
Isporuka materijala i zamena sijalice Met-Hal 35w CDM-T ili 
odgovarajuće kom 150 

  

16 
Isporuka materijala i zamena sijalice Met-Hal 70w CDM-T ili 
odgovarajuće kom 150 

  

17 
Isporuka materijala i zamena sijalice Met-Hal 150w CDM-T ili 
odgovarajuće kom 150 

  

18 
Isporuka materijala i zamena sijalice Met-Hal 70w CDM-TD ili 
odgovarajuće kom 150 

  

19 
Isporuka materijala i zamena sijalice Met-Hal 100w CDM-TD ili 
odgovarajuće kom 150 

  

20 
Isporuka materijala i zamena sijalice Met-Hal 150w CDM-TD ili 
odgovarajuće kom 150 

  

21 
Isporuka materijala i zamena sijalice Master HPI-T Plus 250w ili 
odgovarajuće kom 150 

  

22 
Isporuka materijala i zamena sijalice Master HPI-T Plus 400w ili 
odgovarajuće kom 50 

  

23 
Isporuka materijala i zamena sijalice Master HQI-E-70wE27 OSRAM ili 
odgovarajuće kom 50 

  

24 
Isporuka materijala i zamena sijalice Master HQI-E-100wE27 OSRAM ili 
odgovarajuće kom 50 

  

25 
Isporuka materijala i zamena sijalice Master CDM-Tm Mini 20W/830 
PGJ5 PHILIPS ili odgovarajuće kom 20 

  

26 
Isporuka materijala i zamena sijalice MasterCDM-R Elite 35W/930  E27 
PAR30L 3  PHILIPS ili odgovarajuće kom 20 

  

27 
Isporuka materijala i zamena sijalice MasterCDM-R Elite 70W/930  E27 
PAR30L 3  PHILIPS ili odgovarajuće kom 20 

  

28 
Isporuka materijala i zamena sijalice MasterCDM-R Elite 100W/930  E27 
PAR30L 3  PHILIPS ili odgovarajuće kom 50 

  

29 Isporuka materijala i zamena prigušnice 125 w  živa kom 30   
30 Isporuka materijala i zamena prigušnice 250 w  živa kom 30   
31 Isporuka materijala i zamena prigušnice 400 w  živa kom 30   
32 Isporuka materijala i zamena prigušnice  70 w  Na kom 50   
33 Isporuka materijala i zamena prigušnice 100 w  Na kom 50   
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34 Isporuka materijala i zamena prigušnice 150 w  Na kom. 50   
35 Isporuka materijala i zamena prigušnice 250 w  Na kom. 50   
36 Isporuka materijala i zamena prigušnice 400 w  Na kom 50   
37 Isporuka materijala i zamena prigušnice Met-Hal 70 w  kom. 50   
38 Isporuka materijala i zamena prigušnice Met-Hal 100 w  kom 50   
39 Isporuka materijala i zamena prigušnice Met-Hal 150 w  kom 50   
40 Isporuka materijala i zamena prigušnice Met-Hal 250 w  kom 50   
41 Isporuka materijala i zamena prigušnice Met-Hal 400 w  kom 50   
42 Isporuka materijala i zamena upaljača kom 50   

43 
Isporuka materijala i zamena predspojnog uredjaja “Alura I/150W”,na 
ploči ili odgovarajuće kom 2 

  

44 Isporuka materijala i zamena zaštitnog stakla 200 w kom 50   
45 Isporuka materijala i zamena sjenila kom 20   
46 Isporuka materijala i zamena grla E -27 kom 50   
47 Isporuka materijala i zamena grla E -40 (golijat) kom 50   
48 Isporuka materijala i zamena grla G -12( 150W MH) kom 50   
49 Isporuka materijala i zamena luxomata sa foto ćelijom kom 4   
50 Isporuka materijala i zamena uklopnog sata DVB ili odgovarajuće kom 4   
51 Isporuka materijala i zamena sklopke 125 A kom 4   
52 Isporuka materijala i zamena sklopke 80 A kom 4   
53 Isporuka materijala i zamena sklopke 63 A kom 4   
54 Isporuka materijala i zamena sklopke 40 A kom 4   
55 Isporuka materijala i zamena RP-IV ploča kom 10   
56 Isporuka materijala i zamena osigurača FRA 16A kom 10   
57 Isporuka materijala i zamena EUROPAK "Sogexi" ili odgovarajuće kom 5   
58 Isporuka materijala i zamena "Dinapak" "Sogexi" ili odgovarajuće kom 5   
59 Isporuka materijala i zamena postolja osigurača  PKOO 125A kom 5   
60 Isporuka materijala i zamena postolja osigurača  PK1 250A kom 5   
61 Isporuka materijala i zamena rastavljac-osigurača NV 1 63A-250A kom 5   
62 Isporuka materijala i zamena osigurača NV 1 63A-250A kom 5   
63 Isporuka materijala i zamena osigurača NVOO 25A-125A kom 5   
64 Isporuka materijala i zamena osigurača patron 25A kom 5   
65 Isporuka materijala i zamena rastavljac-osiguračaVLC10 kom 5   
66 Isporuka materijala i zamena osigurača cilindricni  patron  C 25A kom 5   
67 Isporuka materijala i zamena Al-cu klema 25mm2 kom 5   
68 Isporuka materijala i zamena čokolad klema kom 5   
69 Isporuka i ugradnja bakarne strujne kleme kom 5   
70 Isporuka materijala i zamena  Al  klema zavrsna 25mm2 kom 5   
71 Isporuka materijala i zamena ALstrujne kleme 25mm2 kom 5   
72 Isporuka materijala i zamena poklopca za kandilaber  plasticni kom 5   
73 Isporuka materijala i zamena poklopca za kandilaber  pocinkovani kom 5   

74 
Isporuka materijala i zamena poklopca za kandelaber  Amiga decorativni 
liveni ili odgovarajuće kom 5 

  

75 
Isporuka materijala i zamena poklopca za poc i ofarbani stub “Petit Jean” 
ili odgovarajuće  kom 5 

  

76 Isporuka materijala i zamena KKS svetiljke 125w  kom 2   
77 Isporuka materijala izamena "MIRAZ" svetiljke 125w  kom 2   

78 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "OPALO 1"  ,    70 w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

79 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "OPALO 1"  ;  100 w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

80 Isporuka materijala i zamena svetiljke "OPALO 3"  ;   150w Na ili kom 2   
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odgovarajuće 
81 Isporuka materijala i zamena svetiljke "Safir"  ;  150w Na ili odgovarajuće kom 2   
82 Isporuka materijala i zamena svetiljke "Safir"  ;  250w Na ili odgovarajuće kom 2   

83 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "ONYX 2" ;   150w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

84 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "ONYX 2" ;   250w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

85 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "ONYX 3" ;   400w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

86 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "K-LUX" ,  Minel-Schreder 70W 
Na ili odgovarajuće kom 2 

  

87 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "K-LUX" ,  Minel-Schreder 100W 
Na ili odgovarajuće kom 2 

  

88 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "SELENIJUM"  Philips 150w Na 
ili odgovarajuće kom 2 

  

89 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "SUPER SATURN"  Shreder250w 
ili odgovarajuće kom. 2 

  

90 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "ARAMIS" ( Schreder)   150W Na 
ili odgovarajuće kom 2 

  

91 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "ALURA I/150/1577/g12/" 
Schreder ili odgovarajuće kom 2 

  

92 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "BALKAN" 150W Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

93 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "CITEA" 150 w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

94 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "CITEA" 250 w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

95 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "FURYO" 250W Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

96 
Isporuka materijala i zamena reflektora "NEOS2" 150 w Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

97 
Isporuka materijala i zamena reflektora "NEOS3" 250W Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

98 
Isporuka materijala i zamena reflektora "NEOS3" 400W Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

99 
Isporuka materijala i zamena reflektora "EKO3" 400W Na ili 
odgovarajuće kom 2 

  

100 
 Isporuka materijala i zamena svetiljkeSMARTWAY SPP185 70w 
proizvodnje Philips ili odgovarajuće kom 2 

  

101 

Isporuka materijala i zamena svetiljke"CLEAR WAY" Philips tip 
BGP340LED 110S/640 PSU II DM FG 48/60 sa LED izvorom ili 
odgovarajuće kom 2 

  

102 
Isporuka materijala i zamena svetiljke CITEA MIDI Schreder ogledalo 
5102/146W sa LED IZVOROM ili odgovarajuće kom 2 

  

103 
Isporuka materijala i zamena svetiljke "ISLA 24/41W LED" sa LED 
izvorom  "Schreder" ili odgovarajuće kom 2 

  

104 
Svetiljka 55W UNI STREET BGP203 LED50-/740 II DW DDF2 48/60A 
Philips u kompletu sa LED izvorima svetlosti ili odgovarajuće kom 2 

  

105 

Svetiljka 91W LUMNIA BGP621 40LED NW I OFR4 9000lm DynaDim 
24 Constaflux Philips u kompletu sa LED izvorima svetlosti ili 
odgovarajuće kom 2 

  

106 
.TECEO 1 48W700mA/107W/12,5kl  Schreder u kompletu sa LED 
izvorima svetlosti  ili odgovarajuće kom 2 

  

107 
TECEO 1 32 /500mA/51W/6,3kl Schreder u kompletu sa LED izvorima 
svetlosti  ili odgovarajuće kom 2 

  

108 NANO 2 24 LED  38W  Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti kom 2   
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109 
 TECEO 1  32 /700mA/71W/7,8kl Schreder u kompletu sa LED izvorima 
svetlosti ili odgovarajuće kom 2 

  

110 
TECEO 2 56/700mA/123W/13,7kl Schreder u kompletu sa LED izvorima 
svetlosti ili odgovarajuće kom 2 

  

111 
VOLTANA 3 24/700mA/55W/6,3kl  Schreder u kompletu sa LED 
izvorima svetlosti ili odgovarajuće kom 2 

  

112 
AMPERA MIDI/32LED/700mA/71W/NW i Schreder u kompletu sa LED 
izvorima svetlosti ili odgovarajuće kom 2 

  

113 
AMPERA MINI/24LED/700mA/55W/NW i Schreder u kompletu sa LED 
izvorima svetlosti  ili odgovarajuće kom 2 

  

114 
KAZU 16LED 56W NW 5800lm simetricna raspodela Schreder u 
kompletu sa LED izvorima svetlosti ili odgovarajuće kom 2 

  

115 
Isporuka materijala i zamena protektora, donji "SUPER  SATURN" ili 
odgovarajuće kom 2 

  

116 
Isporuka materijala i zamena protektora, gornji "SUPER  SATURN" ili 
odgovarajuće kom 2 

  

117 Isporuka materijala i zamena kugle Fi-500  ( mlečna )  kom 2   
118 Kablovska zavrsnica za unutrasnju montazu 16-50 kom 10   
119 Kablovska zavrsnica RAYCHEM za spoljnu montazu 16-50 kom 10   
120 Kablovska zavrsnica za unutrasnju montazu 95-150 kom 10   
121 Kablovska zavrsnica RAYCHEM za spoljnu montazu 95-150 kom 10   
122 Izrada i ugradnja kablovske spojnice 1KV(do 35mm²) kom 5   
123 Izrada i ugradnja kablovske spojnice 1KV(do 150mm²) kom 5   
124 Isporuka i ugradnja SKS XPOO/0-A 2x16mm2 met 50   
125 Isporuka i ugradnja SKS XPOO/0-A 4x16mm2 met 50   
126 Isporuka i ugradnja priključne stezaljke FIDOS za SKS kom 10   
127 Isporuka i ugradnja  stezaljke zazatezno prihvatanje SKS kom 10   
128 Isporuka i ugradnja  stezaljke za nosece prihvatanje SKS kom 10   
129 Isporuka i ugradnja stubnog nosača za SKS kom 10   
130 Isporuka i ugradnja Aluminijske konzole za SKS kom 10   
131 Isporuka i ugradnja spanera za SKS kom 10   
132 Isporuka i ugradnja vremenskog relea "MOLLER" 0-24h kom 5   
133 Isporuka i ugradnja lire 1 m (Ø 48 ) kom 10   
134 Isporuka i ugradnja lire 1,5 m (Ø 60 ) kom 10   
135 Isporuka i ugradnja lire 2,5 m (Ø 76 ) kom 10   

136 
Farbanje stubova do 5m bez demontaže (skidanje rdje-peskarenjem,2x 
osnovna, 2x završna boja)  kom 1 

  

137 
Farbanje stubova do 10m bez demontaže (skidanje rdje-peskarenjem,2x 
osnovna, 2x završna boja)  kom 1 

  

138 
Stub konusni  OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=5m-isporuka i 
ugradnja ili odgovarajuće  kom 2 

  

139 
Stub konusni  OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=8m-isporuka i 
ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

140 
Stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=10m-isporuka i 
ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

141 
Stub konusni  OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan sa jednokrakom 
lirom h=10m-isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

142 
Stub konusni  OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan sa dvokrakom lirom 
h=10m-isporuka I ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

143 

Stub konusni  ARUBA "Petit Jean"h=10m pocinkovan sa dvokrakom 
lirom, jedna lira na visini 9m a druga na visini 7m-isporuka i ugradnja ili 
odgovarajuće kom 2 

  

144 
Stub konusni  ARUBA "Petit Jean"pocinkovan sa jednokrakom lirom 
h=10m-isporuka i ugradnja kom 2 
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145 
Stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan i ofarban u sivoj boji 
GRIS SABLES ,h=10m-isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

146 
Stub konusni  OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan i ofarban u sivoj boji 
GRIS SABLES,h=8m-isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

147 
stub konusni pocinkovani h=8m VALMONT sa nevidljivim PLAZMA 
VAROM ili odgovarajuće kom 2 

  

148 
Stub konusni   "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom 
h=10m-isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

149 

Stub konusni   "AMIGA" Kraljevo pocinkovan i ofarban u boji GRIS 
SABLES 900 sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja  ili 
odgovarajuće kom 2 

  

150 
stub segmentni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom 
h=9m-isporuka I ugradnja  ili odgovarajuće kom 2 

  

151 
Stub segmentni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom 
h=10m-isporuka i ugradnja  ili odgovarajuće kom 2 

  

152 
Stub konusni  AMIGA KRALJEVO pocinkovan ,h=4m-isporuka i 
ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

153 
Stub konusni  AMIGA KRALJEVO pocinkovan i ofarban u sivoj boji 
GRIS SABLES ,h=4m-isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 2 

  

154 
Dekorativni liveni stub "Amiga"VS-2Lsa dvokrakom lirom h=4,5m-(sa 
MH svetljkom 150W/g12)isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 1 

  

155 
Dekorativni liveni stub "Amiga" VS-3Lsa trokrakom lirom h=4,5m-(sa 
MH svetiljkom150W/g12)isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 1 

  

156 
Stub dekorativni liveni  serije 1400,tip 1410.030  H=538cm,''NERI'', 
Italija, isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 1 

  

157 
 Dekorativna livena lira serije 1400,tip 4100.122.001 ''NERI'', Italija, 
isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom. 1 

  

158 
Svetiljka dekorativna tipa SQ210A, serija 210, f550mm za sijalicu 1x 
MH70W,'' NERI'', Italija. ili odgovarajuće kom 1 

  

159 
Stub dekorativni liveni  serije 8000,tip 8020.000 H=411cm  ''NERI'', 
Italija, isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 1 

  

160 
Dekorativna livena dupla lira serije 8000,tip 4208.281.001 ''NERI'', Italija, 
isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 1 

  

161 
 svetiljka dekorativna tipa SQ210A0943214, serija 210, za sijalicu 1x 
MH70W,'' NERI'', Italija. ili odgovarajuće kom 1 

  

162 
Stub dekorativni liveni  serije 8000,tip 8006.001 H=411cm  ''NERI'', 
Italija, isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 1 

  

163 
Svetiljka dekorativna tipa PQ801A421.1318, serija 801, za sijalicu 1x 
MH100W,'' NERI'', Italija. ili odgovarajuće kom 1 

  

164 
 Zidna dekorativna livena lira(konzola) serije 8000,duzine 115cm tip 
4218.223. ''NERI'', Italija, isporuka i ugradnja ili odgovarajuće kom 1 

  

165 
Protektor za svetiljku SQ210A tip 7051.009.103, "NERI" Italija ili 
odgovarajuće kom 1 

  

166 
Protektor za svetiljku SQ210A tip 7051.009.003, "NERI" Italija ili 
odgovarajuće kom 1 

  

167 
Stub armiranobetonski noseci linijski NL9m-isporuka i 
ugradnja(Betonjerka Sombor) kom 1 

  

168 
Stub armiranobetonski ugaonozatezni  UZ30=9m-isporuka i ugradnja 
(Betonjerka Sombor).KOMPLET sa betoniranjem temelja kom 1 

  

169 

Slobodnostojeći poliesterski dvokrilni orman javnog osvetljenja 
1250x1250x420, IP66, sa nastrešnicom, uvodnicama, vlastitim 
poliesterskim temeljom, PLA "Himel-Šnajder". Prilaz opremi je 
omogućen kroz dvokrilna vrata koja se zaključavaju tipskim bravicama 
E10K (u dve tačke). . U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog 
programa "Šnajder" -  glavne preklopke : ili odgovarajuće     

  

  3xNV63-100A - glavni osigurači-rastavljači        
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1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno 
"Sircover" 125A/400V/AC23; 3p,1-0-2 (sa ključem) tipski proizvod 
"Socomec" ili odgovarajuće     

  

  
3xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-
0     

  

  
2xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-
0-2     

  

  1xmotorski kontaktor 115A/400V, AC 3, 1r+1m       
  4xpomoćni kontaktori 10A/250V, 2r+2m       
  1xpomoćni kontaktor 10A/250V, 6r+2m       
  2xkrajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata       
  1xvremenski rele sa kašnjenjem do 30min 10A/250V,1r+1m       
  1xautomatski prekidači C16A, 15kA, 250V       
  9xautomatski prekidači C10A, 15kA, 250V       

  
18xautomatski prekidači sa pomoćnim kontaktima 1r+1m; C40A, 15kA, 
250V     

  

  1xkombinovani automatski prekidač + ZUDS C16/0,03A, 15kA, 250V       
  astroloski uklopni sat DVB NIS       
  1xfluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43       

  

oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača 
sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih 
sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme i nosač 
prenosnog računara na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i 
šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa 
svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet 
isporuka i ugradnja.  kom 1 

  

174 

Poliesterski dvokrilni orman javnog osvetljenja 800x1000x300, IP66, sa 
nastrešnicom,poliesterskim temeljom  uvodnicama, bravicama E10K . U 
orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" -  glavne 
preklopke : ili odgovarajuće     

  

  3xNV125-100A - glavni osigurači-rastavljači        

  

1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno 
"Sircover" 125A/400V/AC23; 3p,1-0-2 (sa ključem) tipski proizvod 
"Socomec" ili odgovarajuće     

  

  
3x grebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 
1p,1-0     

  

  
2x grebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 
1p,1-0-2     

  

  1x motorski kontaktor 80A/400V, AC 3, 1r+1m       
  4x pomoćni kontaktori 10A/250V, 2r+2m       
  1x pomoćni kontaktor 10A/250V, 6r+2m       
  2x krajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata       
  1x vremenski rele sa kašnjenjem do 30min 10A/250V,1r+1m       
  1x automatski prekidači C16A, 15kA, 250V       
  18x PKOO125A sa osiguracima NVOO36A       
  1x astroloski uklopni sat DVB NIS       
  1x fluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43       

  

oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača 
sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih 
sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme i nosač 
prenosnog računara na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i 
šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa 
svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet 
isporuka i ugradnja.  kom 1 
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175 

Isporuka i ugradnja M- BOX uredjaja trofaznog 30kVA M-BOX je 
podešen tako da smanji napon tj.svtlosni fluks u kasnim večernjim  i ranim 
jutarnjim satima kada je broj ljudi na ulicama najmanji. U zavisnosti od 
vrste svetiljki koje se koriste vrši se podešavanje M-BOX-a, i to u periodu 
od 15h do 22h napon se snižava na 210V, u periodu od 22h do 24h napon 
se snižava na 195V, u periodu od 00h do 05h napon se snižava na 175V i 
u periodu od 05h do 15h napon se snižava na 205V. kom 1 

  

176 

Poliesterski  orman javnog osvetljenja 600x1000x320, IP66, sa 
nastrešnicom uvodnicama, bravicama E10K . U orman je ugrađena 
oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" -  glavne preklopke : ili 
odgovarajuće   

 

  

  3xNV125-100A - glavni osigurači-rastavljači    
 

  

  
1x grebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču odgovarajuće 
"Sircover" 100A/400V/AC23; 3p,1-0 tipski proizvod "Socomec"   

 

  

  
3x grebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 
1p,1-0   

 

  

  
2x grebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 
1p,1-0-2   

 

  

  1x motorski kontaktor 80A/400V, AC 3, 1r+1m   
 

  
  1x astroloski uklopni sat DVB NIS   

 
  

  1x fluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43   
 

  
  2x krajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata   

 
  

  3x automatski prekidači C16A, 15kA, 250V   
 

  
  6x PKOO125A sa osiguracima NVOO36A   

 
  

  1x monofazna prikljucnica 
  

  

  

oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača 
sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih 
sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme na unutrašnjoj 
strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A3 format), kao i 
ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom 
spremno za montažu na terenu. Komplet isporuka i ugradnja. Poz 
obuhvata i izradu zastitnog uzemljenja ormana kom 1 

  

177 Isporuka i ugradnja provodnika P2,5mm² met 50   
178 Isporuka i ugradnja provodnika P 6mm² met 50   
179 Isporuka i ugradnja provodnika P 10mm² met 50   
180 Isporuka i ugradnja provodnika P 16mm² met 50   
181 Isporuka i ugradnja provodnika P 25mm² met 50   
182 Isporuka i ugradnja Žice Al/Fe 25mm² met 50   
183 Isporuka i ugradnja provodnika P 35mm² met 50   
184 Isporuka i ugradnja kabla PP00 3 x 2,5 mm² met 50   
185 Isporuka i ugradnja kabla PP00 4 x 6 mm² met 50   
186 Isporuka i ugradnja kabla PP00 4 x 10 mm² met 50   
187 Isporuka i ugradnja kabla PP00 4 x 16 mm² met 50   
188 Isporuka i ugradnja kabla PP00 4 x 25 mm² met 50   
189 Isporuka i ugradnja kabla PP00 4 x 35 mm² met 50   
190 Isporuka i ugradnja kabla PP00 4 x 50 mm² met 50   
191 Isporuka i ugradnja kabla PP00 4 x 95 mm² met 50   
192 Isporuka i ugradnja kabla PP00/A 4 x 16 mm² met 50   
193 Isporuka i ugradnja kabla PP00/A 4 x 25 mm² met 50   
194 Isporuka i ugradnja kabla PP00/A 4 x 35 mm² met 50   
195 Isporuka i ugradnja kabla PP00/A 4 x 50 mm² met 50   
196 Isporuka i ugradnja kabla PP00/A 4 x 95 mm² met 50   
197 Isporuka i ugradnja kabla PP00/A 4 x 150 mm² met 50   
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198 Isporuka i ugradnja bakarnog uzeta 25mm2 met 50   
199 Isporuka i ugradnja bakarne pletenice 16mm2 met 50   
200 Zavrtanj M6  sa maticom kom 30   
201 Izolir traka 1 m met 30   
202 Isporuka i ugradnja pocinkovane traka 25x4mm met 30   
203 Isporuka i ugradnja ukrsnog komada met 30   
204 Isporuka i ugradnja juvidur cevi Φ125mm met 20   
205 Isporuka i ugradnja juvidur cevi Φ110mm met 20   
206 Isporuka i ugradnja metalne cevi Φ75mm met 20   
207 Isporuka i ugradnja metalne cevi Φ50mm met 20   
208 Perforirana traka met 50   
209 Isporuka i ugradnja GAL stitnika met 50   
210 Isporuka i ugradnja pozor trake met 50   
211 Sečenje betona (asfalta) debljine do 15cm met 1   
212 Prevoz mašine za podbusivanje i izrada radne jame kom 1   
213 Podbušivanje ispod saobraćajnice fi=110mm m 1   
214 Isporuka i ugradnja peska  m3 1   
215 Isporuka i ugradnja šljunka m3 1   
216 Isporuka i ugradnja tucanika m3 1   
217 Iskop rova  m3 10   
218 Zatrpavanje  rova zemljom ili peskom m3 10   
219 Razbijanje betona  m3 1   
220 Popravka  trotoara, betoniranje ,vraćanje u prvobitno stanje m3 1   

221 
Vađenje oštecene betonske kandelaberske stope razbijanje stope odvoz 
materijala na deponiju kom 1 

  

222 

Izrada betonskog temelja u obliku kocke u radionici dim 0.8x0.8x1.1m sa 
ugradnjom zaštitnih cevi Φ 110mm,"K" racve Φ110mm i ankera za 
kandelaber.komplet sa prevozom i postavljanjem kom 1 

  

223 

Izrada betonskog temelja u obliku kocke u radionici dim 0,6x0,6x0,9m sa 
ugradnjom zaštitnih cevi Φ 110mm,"K" racve Φ110mm i ankera za 
kandelaber.komplet sa prevozom i postavljanjem kom 1 

  

224 Demontaža behaton kocki  m2 5   
225 Vraćanje(postavljanje) behaton kocki m2 5   
226 Rad na području grada Vršca i naseljenih mesta h 20   
227 Izlazak na intervencije  u naseljenim mestima kom 10   
228 RAD kamiona sa mehanickom rukom h 10   
229 Rad platforme ili korpe za rad na visini h 10   
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  УКУПНО _______________________________ дин. без ПДВ 
 
Укупна цена без ПДВ (словима)_________________________________________ 
 
Проценат вредности набавке која се поверава пдизвођачу у износу___%, а односи се на 
део предмета набавке _____________________________________ 
 

 
Укупна цена без ПДВ  

 

ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ 

 

  
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII 
 МОДЕЛ  

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
Наручиоца ГРАД ВРШАЦ 
са седиштем у Вршцу, улица Трг победе број 1, 
ПИБ: 100912619: Матични број: 08267944  
кога заступа Градоначелник Драгана Митровић,       
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
..................................................................................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .....................................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: извршилац). 
  
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке 
број 404-108/2018-IV-09 – услуге редовног одржавања јавног осветљења Града Вршца и 
насељених места града Вршца ради закључивања оквирног споразума са једним 
понуђачем на период до две године 
-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од 
................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и 
Извршиоца; 
-да је Извршилац доставио Понуду број__________од_______________________, која 
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца); 
-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Извршиоцу;  
 -обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 
наруџбенице о јавној набавци Извршиоцу, на основу овог оквирног споразума; 
 
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
 Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање 
појединачних уговора о јавној набавци услуга између Наручиоца и Извршиоца, или 
издавање наруџбенице о јавној набавци Извршиоцу, у складу са условима из конкурсне 
документације за ЈН број 404-108/2018-IV-09 – услуге редовног одржавања јавног 
осветљења Града Вршца и насељених места града Вршца ради закључивања оквирног 
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споразума са једним понуђачем на период до две године, Понудом Извршиоца, 
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 
Спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог Оквирног 
споразума и чини његов саставни део.  
Врсте услуга наведене у спецификацији су оквирне, док ће се стварне врсте услуга 
дефинисати појединачним уговорима о јавној набавци или у наруџбеницама о јавној 
набавци. 
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
 Извршилац наступа са подизвођачем _____________________, улица  
_______________ из ____________________________, који ће делимично извршити 
предметну набавку, у 
делу:_____________________________________________________________________. 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 3. 
 Овај оквирни споразум се закључује на период до 2 ( године ) године, односно 
до закључења јавног уговора о јавно приватном партнерству за услуге јавног 
осветљења а ступа на снагу даном обостраног потписивања. 
 Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више 
појединачних уговора, или издавање више наруџбеница Извршиоцу, у зависности од 
стварних потреба Наручиоца. 
 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 4. 
 Укупна вредност овог оквирног споразума за период од 2 године износи : 
42.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ, односно 50.400.000,00 динара са ПДВ 
Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца, без ПДВ и укључују и све 
трошкове ангажовања механизације, употребе возила са платформом, као и све 
интервенције и трошкове који настану приликом реализације услуге одржавања јавног 
осветљења.   
 У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији 
предметне јавне набавке, укључујући и утрошак материјала неопходног за извршење 
предметних услуга. ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате 
области. 
 Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
Обрачун и плаћање извршених услуга у сваком конкретном случају, на основу 
закључених појединачних уговора о јавној набавци, или издатих наруџбеница о јавној 
набавци Извршиоцу, вршиће се на основу јединичних цена из техничке спецификације, 
чије одржавање, односно сервисирање чини предмет овог Оквирног споразума.  
 Укупна вредност свих појединачних уговора о јавним набавкама  не може бити 
већа од вредности Оквирног споразума из става 1. овог члана. Наручилац у складу са 
Законом дозвољава, уз своју сагласност, промену цене из објективних разлога уколико 
дође до раста  индекса потрошачких цена материјала од преко 5% ( на основу података 
Републичког Завода за статистику објављеног у службеном гласнику РС). Корекција 
цене се врши за онолико процената за колико је раст потрошачких цена прешао 5% ( 
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уколико дође до промене цене енергената, цене материјала на тржишту и сл.) 
Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у оквирном споразуму, 
уговору и овој конкурсној документацији не сматра се изменом Оквирног споразума. 
 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о 
јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати 
обим предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног 
уговора, или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање 
уговорене вредности. 
Укупна вредност обрачунатих и исплаћених услуга и резервних делова, по свим 
појединачним уговорима о јавној набавци или издатим наруџбеницама Извршиоцу, не 
може прећи укупну вредност из става 1. овог члана.  
 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 
ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА  
 

Члан 5. 
 Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 
предметом набавке, Наручилац ће упутити Извршиоцу позив за достављање понуде у 
циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, или издавања наруџбенице 
о јавној набавци Извршиоцу. 
 При закључивању појединачних уговора, или наруџбенице о јавној набавци 
Испоручиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
 Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, врсту услуге коју треба 
извршити, рок за извршење услуге. Рок за достављање понуде из става 1. овог члана 
износи 3 (три) радна дана, од дана упућивања Извршиоцу позива за достављање 
понуде. 
 Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извршиоца 
електронским путем, а Извршилац је дужан да одмах по пријему, потврди пријем 
захтева за понуду. 
 Извршилац  је дужан да у року из става 4. овог члана достави своју понуду на 
адресу наручиоца електронским путем.Понуда из става 1. овог члана мора бити 
заснована на ценама и условима из овог оквирног споразума и не може се мењати. 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати потписивањем уговора или издавањем 
наруџбенице Извршиоца.  
 Уколико је понуда достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом, 
Наручилац ће доставити Извршиоца на потпис уговор у року од 5(пет) дана од дана 
достављања понуде из става 1. овог члана, или наруџбеницу о јавној набавци.  

 
 

Члан 6. 
 Након ступања на снагу Оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за 
предметом набавке, и у складу са финансијским средствима која су обезбеђена у буџету 
града Вршца, Наручилац ће Извршиоцу упутити писмени позив за каључење уговора о 
јавној набавци, који може бити упућен и електронским путем, уколико Наручилац 
оцени да је ефикасније и економичније.  
 Наручилац ће у позиву навести: 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку    
бр.404-108/2018-IV-09  

39/47 

  
 



- услугу коју тражи,  
- количину, обим и структуру исте, уколико је то могуће по природи ствари, 
- рок за закључење уговора , 
- рок извршења услуге. 
 
Уз позив се доставља и Уговор о јавној набавци на потписивање.  
Адреса електронске поште Извршиоца је _______________________. Попуњава 
Понуђач. 
 Уговор о јавној набавци или наруџбеница о јавној набавци се закључује под 
условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, јединичних цена, 
начина и рокова плаћања, рокова извршења, гарантног рока и остало. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
 
 Исплата извршених услуга вршиће се по испостављеним месечним ситуацијама, 
након истека месеца и окончане ситуације. 

Извршилац је обавезан да ситуације доставља до 05. у месецу, а наручилац се 
обавезује да исте овери и у року од десет ( 10 ) дана од дана пријема истих,  а да 
исплату изврши најкасније у року од 45 дана у складу са са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 
119/2012,68/2015 и 113/2017). 

Извршилац се обавезује да исправно регистровану ситуацију достави у року од 
три дана од дана регистровања са инструкцијом за плаћање, а у складу са чланом 4а 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама              
(„Сл.гласник РС“ бр. 119/2012,68/2015 и 113/2017). 

 
 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Члан 8. 
 Извршилац  је дужан да сваку конкретну услугу изврши у року који ће бити 
договорен између овлашћених лица испред обе уговорне стране и ближе дефинисан  у 
обострано потписаном уговору или наруџбеници о јавној набавци, у складу са овим 
оквирним споразумом, а у зависности од обима појединачне интервенције, у сваком 
конкретном случају.  
 Време изласка на интервенцију или вршење редовног одржавања не може бити 
дуже од 24 часова од пријаве квара од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

Члан 9. 
 Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој  
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 
који важе за уговорену врсту услуга. 
 Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на 
основу обострано потписаног појединачног уговора или издате наруџбенице о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
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 Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама 
овлашћеног лица за праћење и реализацију појединачних уговора и недостатке отклони 
без одлагања у роковима које одреди представник Наручиоца. 
 Ако се након примопредаје услуга покаже неки недостатак који се није могао 
открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним 
путем обавести Извршиоца без одлагања. 
 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 

Члан 10. 
  За услугу редовног одржавања јавног осветљења града Вршца и насељених места 
града Вршца за време трајања оквирног споразума није одређен гарантни рок због 
природе посла, осим за уграђену опрему и делове – понуђач је у обавези да да гаранцију 
према гаранцији произвођача ( или испоручиоца ) опреме. 
  У току гарантног рока за материјал и опрему Извршилац је дужан да, по позиву 
наручиоца и о свом трошку, у року од максимално два ( 2 ) радна дана отклони све 
евентуално уочене недостатке на извршеним услугама или уграђеном материјалу или 
опреми. Извршилац се обавезује да угради материјал у складу са важећим техничким 
прописима и стандардима, а на основу техничке спецификације. 
 Вршилац услуге је дужан да по примедби Надзорног органа отклони недостатке 
уочене приликом радова на одржавању јавног осветљења на територији града Вршца, у 
супротном може наплатити казну за неквалитетно извршавање посла. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

 
Члан 11. 

 
 Уколико Извршилац, у складу са појединачним обострано потписаним уговором 
или са појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не изврши услуге у уговореном 
року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне 
цене уговорених услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% 
укупне цене уговорених услуга. 
 Уколико Извршилац не изврши у целости, односно уколико услугу извши само 
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне 
цене уговорених услуга. 
 Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
 Члан 12. 
 
 Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног 
споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро 
извршење посла, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије.  
 Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
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– писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, без 
ПДВ. 
 Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
 Рок важења менице је 25(двадесет пет) месеци од обостраног потписивања овог 
оквирног споразума. 
 Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  
- не достави понуду у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не 

попуни све позиције у техничкој спецификацији у понуди достављеној за 
појединачни уговор или наруџбеницу, понуди веће цене од цена датих у оквиру 
понуде за закључење оквирног споразума, да услове измењене у односу на оне 
дате у понуди за закључење оквирног споразума и сл., 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и 

Извршилац  закључе по основу оквирног споразума. 
 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ И НАРУЏБЕНИЦЕ 

 
Члан 13. 

За добро извршење посла 
 Извршилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног 
уговора на основу овог Оквирног споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене 
менице као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентиране у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за 
потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора 
или појединачне издате наруџбенице, без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека важења појединачног уговора или појединачне издате 
наруџбенице. 
 Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
 Наручилац ће уновчити дате менице у случају да Извршилац не извршава све 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором или 
појединачном издатом наруџбеницом. 
 
 Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног 
уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 
39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном 
случају не уговара средства обезбеђења. 
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ВИША СИЛА  
 

Члан 14. 
 Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више 
силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 
оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања 
више силе. 
 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  
 Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета 
увоза и извоза) и слично.  
 Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 
одговарајуће доказе. 
 
РАСКИД СПОРАЗУМА 
 

Члан 15. 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Оквирни споразум у случају да 

друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у 
уговореном року, односно у случају да врши битне повреде споразума, у смислу 
одредаба Закона о облигационим односима.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном 
року писмено обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади 
стварна штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја 
ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза  насталих пре  
раскида. 
 Уговорна страна која је одговорна за раскид споразума дужна је да другој 
уговорној страни надокнади стварну штету. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
 

 За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 
Закона који регулишу облигационе односе. 
   
                                                                    Члан 17. 

 
 Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у 
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ 
спор ће решавати суд сходно Закону. 
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  Члан 18. 

 
 Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство најдуже у року до 2  
(две) године од дана обостраног потписивања. 
 
 

    Члан 19. 
 Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 
Наручиоцу припада 4 (четири), а Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 
 
 
 
 
     ИЗВРШИЛАЦ                                                                            НАРУЧИЛАЦ 
 
 
___________________    _____________________ 
 
 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на 
задњој страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
прихвата  елементе модела оквирног споразума. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом модел оквирног споразума. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке одржавање јавне расвете број 404-108/2018-IV-09 поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X I  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________________________________ у поступку јавне 
набавке услуга одржавања – одржавање јавне расвете број 404-108/2018-IV-09  да 
поштовјемо обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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