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„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

СТАНОВАЊЕ” СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 

 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА 
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

„ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ” број II-404-1-20/2020 
 
 
1. Мења се Конкурсна документација у делу Техничке спецификације на страни  34/67 тачка 3  и 
након измене гласи: 

3  STILSKA  Tip " SUBOTICA-2 " LED 50 kom 69         
 
 
2. Мења се Конкурсна документација у делу „РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ“ 

Рок за подношење понуде је 26.05.2020. године до 9 00 часова. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 

26.05.2020. године до 9 00 часова без обзира на начин достављања. 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 26.05.2020. године у просторијама „Јавног предузећа за 

управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24000 Суботица, Трг 
републике 16, са почетком у 1000 часова. 
 
 
 
 
 
 Комисија 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суботица, април 2020. године 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, 
Трг Републике бр. 16, 24000 Суботица   
ПИБ: 103967584, Матични број: 20064030  
Интернет страница: www.urbanizamsu.rs  
  
 
ВРСТА ПОСТУПКА 
 
Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума o јавној набавци са једним 
Добављачем и роком важења  до две године у отвореном поступку, сходно члану 32. и 40. 
Закона о јавним набавкама.   
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 Предмет јавне набавке је набавка услуге одржавања јавне расвете Града Суботице у 
временском трајању од 24 месеци рачунајући од дана закључивања Оквирног споразума. 
 

Одржавање јавне расвете обухвата услуге одржавања и унапређења јавне расвете Града 
Суботице, и то:  

 светиљки и носећих елемената, 
 водова јавне расвете 
 управљачких, регулационих и заштитних елемената 
 постављање, скидање, одржавање и сервисирање Божићно – новогодишњег украсног 

осветљења. 
 
КОНТАКТ 
 
Контакт особе: Бојана Вујичић, Бранка Голијан 
е-маил: javnenabavke@urbanizamsu.rs  и путем факса на број 024/666-336, 
радним данима од 7,00 – 15,00 часова, осим суботом. 

 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су услуге на текућим поправкама и одржавању јавне расвете. 
Основна обележја: постављање, замена и др. 
 
  
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
Назив и ознака из општег речника: 50232000 – услуге одржавања уређаја јавне расвете и 

 семафора. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини понуду према 

упутству Наручиоца. 
  
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 
Понуда и сва конкурсна документација која се односи на понуду, а која се размењује између 

понуђача и наручиоца, биће на српском језику. 
 
2. ЦЕНА 
 
Понуђене цене треба да садрже све трошкове и да буду исказане у динарима, без обрачунатог 

пореза на додату вредност и исказане са две децимале.  
Понуђене цене су фиксне за цео уговорени период и не подлежу промени.  
Понуда са попустом није дозвољена. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 

Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама. 
Оквирни споразум ће бити закључен у висини процењене вредности, према Плану јавних набавки 
Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица за 2020. 
годину. Обавезе које доспевају у наредној Буџетској години ће бити реализовани највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој Буџетској години, сходно члану 7. Уредбе о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављању сагласности за 
закључивање одређених уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година 
(Сл.гласник РС 21/14). 

Наручилац није обавезан да реализује целокупни износ из оквирног споразума већ ће се исти 
реализовати у складу са стварним потребама, сукцесивно по динамици и роковима које одреди 
Наручилац. 

У Обрасцу 14 - Техничка спецификација дате су оквирне количине за цену, обзиром да се 
прецизне количине у предметној јавној набавци  не могу унапред одредити. Оквирне количине ће 
служити само за упоређивање понуда, што неће значити да ће Наручилац исте набављати у 
наведеним количинама. Оквирни споразум ће се извршавати према јединичним ценама, понуђеним у 
понуди изабраног понуђача у  Обрасцу 14 – Техничка спецификација са којим буде закључен 
оквирни споразум за предметну јавну набавку. 

 
3. ПАРТИЈЕ  
 
 Предметна јавна набавка није  обликована по партијама.  
 
4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Плаћање извршених услуга на основу сваког појединачно закљученог Уговора извршиће се на 

текући рачун изабраног Понуђача, у законском року  до 45 календарских дана од дана пријема 
исправног рачуна. 
              Након закључења Оквирног споразума, када настану потребе за предметним услугама, 
наручилац ће сукцесивно закључити појединачне Уговоре са изабраним Понуђачем за извршење 
услуге под условима из Оквирног споразума. 
             У уговору ће се прецизно дефинисати опис и количина услуге, јединичне цене из Обрасца 14 
– Техничка спецификација, рок извршења услуге, датум, име, адресу, адресу електронске поште или 
број телефона контакт особе именоване од стране Наручиоца и друге услове, у складу са одредбама 
Оквирног споразума..  
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У случају да изабрани Понуђач услуге по појединачном Уговору не извршава, Наручилац има 
право на наплату уговорене казне и средства финансијског обезбеђења. 
 
 
5. РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 календарских дана од дана отварања понуде. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
6. РОК  ИЗВРШЕЊА И ГАРАНТНИ РОК 
 
Рок за извршење услуга је 24 месеци, свакодневно од понедељка до суботе (текуће одржавање 

6 дана) уз обавезу 24 часовне расположивости седам дана у недељи по налогу Наручиоца.  
Понуђач је дужан да у случају хитних интервенција по усменом налогу Наручиоца у року од 2 

сата  отклони недостатке, односно отклони застој у саобраћају, уклони препреке и слично. 
Уговори о јавној набавци који су закључени на основу Оквирног споразума обавезно се 

морају доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора 
закључених на основу Оквирног споразума не морају подударати са трајањем тог Оквирног 
споразума, већ могу трајати краће или дуже време сходно члану 40. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 

Гарантни рок није предвиђен. 
 

7. КРИТЕРИЈУМИ 
 

Критеријум за доделу уговора ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“. 

У случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће 
доделити уговор оном који је за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018. година) 
остварио већи укупан пословни приход. 

 
8. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима 

и техничким условима који важе у Републици Србији. 
Извршење услуга ће се вршити у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о 

планирању и изградњи објеката, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима 
струке. 

Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 
подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који начин могу утицати, или се 
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова. 
 

9. УПОЗНАВАЊЕ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
 

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на следеће начине:  
- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs 
- на Порталу наручиоца: http://www.urbanizamsu.rs  
 
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
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Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у Конкурсној документацији и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. 
Питања се могу упутити непосредно путем емаил адресе: javnenabavke@urbanizamsu.rs путем 
факса на број 024/666-336 или путем поште, на адресу Наручиоца, Трг Републике 16, 24000 
Суботица, уз напомену „Објашњења– „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-404-1-
20/2020.“ 

Наручилац ће у року од три дана одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним 

набавкама 
 
11. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона о 

јавним набавкама. 
 
12. НАЧИН ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
Понуђач доставља своју понуду на обрасцима понуде који се дају у Конкурсној 
документацији.  
Понуђач доставља понуду читко попуњену и без исправки. 
Уколико постоје исправке оне морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  
Препоручује се да сва документација треба да буде потписана, нумерисана, и повезана, тако 

да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно 
не оштете листови.  

Понуда ће бити одбијена због битних недостатака, на основу члана 106. ЗЈН. 
Понуде се подносе у коверти непосредно или путем поште на адресу: „Јавно предузеће за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са 
назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавка „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-404-1-
20/2020. На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.  

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 
 
Техничка документација је садржана у Обрасцу Техничке спецификације. 
Ако понуђач процени да му је за сачињавање понуде потребан увид, односно преузимање 

техничке документације и планова, односно појединих делова, понуђач може да затражи писменим 
путем од Наручиоца на адреси Трг Републике 16, 24000 Суботица, факсом на број 024/666-336 или е-
маил адресу javnenabavke@ urbanizamsu.rs 

 
 
14. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуде је 26.05.2020. године до 9 00 часова. 
 
Рокови који се у поступку ове јавне набавке рачунају од дана када је позив за достављање 

понуда објављен на Порталу јавних набавки, дан објављивања се не рачуна у рок, већ се за почетак 
рока узима следећи наредни дан од дана објављивања.  
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Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 
26.05.2020. године до 9 00 часова без обзира на начин достављања. 

 
15. НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПОНУДЕ 

 
Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом, а 

Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 

Наручилац ће одбити и све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. Одговарајућа 
понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке 
спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 
16. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда одржаће се 26.05.2020. године у просторијама „Јавног предузећа за 

управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24 000 Суботица, Трг 
републике 16, са почетком у 1000 часова. 

 
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању понуда 

предају Комисији овлашћење за заступање понуђача. 
Било какве промене у садржини понуде које би евентуално подносилац понуде учинио током 

рада комисије неће се узимати у разматрање. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 

представници понуђача. 
 Наручилац ће  понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуде достави 
записник у року од 3 (три) дана од дана отварања. 
 

17. УЧЕШЋЕ У ПОНУДИ 
 
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. 

Наручилац ће одбити све понуде које су супротне забрани из претходног става сходно члану 
87. став  5. Закона о јавним набавкама. 

 
18. ПРАВО УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује достављањем 
доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом где су 
услови ближе дефинисани. 

Докази о испуњености услова могу се достављати и у неовереним копијама, а Наручилац 
може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, 
у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може 
уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

 
19. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ У ПОНУДАМА И ЊИХОВО ПОВЛАЧЕЊЕ 

 
Понуђач у року за подношење понуда може да измени, допуни или опозове своју понуду 

писменим обавештењем. Ни једна понуда не може да буде измењена након истека рока за подношење 
понуда. 

Свако такво обавештење о изменама, допунама или повлачењу биће припремљено, 
запечаћено, означено и достављено у складу са одредбама овог документа, којима је одређен начин 
подношења понуде, а коверат ће бити са ознаком „Измена понуде“ или „Допуна понуде“ или „Опозив 
понуде“. 

Измена понуде пре истека рока за подношење понуда мора да буде приказана у обрасцу из 
тендерске документације, те се понуда мења на тај начин да Понуђач у запечаћеној коверти са 
назнаком „Измена понуде“ доставља попуњен и оверен образац понуде, попуњен и оверен образац 
модел уговора и уколико се измена понуде односи на цену понуђач је дужан доставити и попуњен и 
оверен обрзац структуре цене и образац техничке спецификације.   

Измена понуде која није достављена на обрасцу из понуде сходно претходном ставу се неће 
узимати у разматрање и цениће се основна понуда која је поднета у складу са тендерском 
документацијом на обрасцима из тендерске документације. 

 
20. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума. 

 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како 

би могли да поднесу заједничку понуду. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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 набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
21. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Понуђач који понуду подноси са подизвођечем дужан је да: 

-     у Обрасцу понуде наведе 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; 

- попуни, печатом овери и потпише Образац - Подаци о подизвођачу; 



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

9/67 

- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. Закона на начин предвиђен 
у делу обрасца Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке. 
 
Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 
дела набавке. 
 Накнадно ангажовање подизвођача, током извршења уговора за ову јавну набавку, није 
дозвољено. 
 

22. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

 
23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  

 
24. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА  
 

 Сходно члану 79. став 5. Закона о јавним набавкама, понуђач није дужан да доставља доказе 
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 
 Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – 
предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона 
о јавним набавкама. 
 Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова, али има обавезу да у понуди наведе интернет страницу на 
којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 
25. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или препорученом 
пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу на адресу „Јавно предузеће за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16. или 
путем електронске поште на маил: јавненабвке@ urbanizamsu.rs, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње Наручиоца. 
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 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке 
мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева 
у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке 
и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
 Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама не примењују се у случају 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или 
са њим повезано лице није учествовао у том поступку. 
 После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 
јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у 
складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама.  
 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 ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, 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. 
  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.  
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 
840-742221843-57 уплати таксу са позивом на број 97  50-016, шифра плаћања 153 или 840-30678845-
06 шифра плаћања 153 или 253, позивом на број: број јавне набавке, сврха: Захтев за заштиту права, 
назив Наручиоца и број јавне набавке, корисник: Буџет Републике Србије у износу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000 динара; 
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка 
обликована по партијама;  
6) 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 динара;  
7) 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 динара.  
 Захтев за заштиту права садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
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4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама; 
7) потпис подносиоца. 

 
26. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да уз понуду достави 
1. Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву, безусловну, наплативу 

на први позив без права приговора, важности до истека опције понуде чији је рок важности 
30 дана од дана отварања понуда, у износу од  10% од процењене вредности без ПДВ-а, 
којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из гаранције по пријему првог 
позива наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је: 
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде без сагласности 

наручиоца,  
- понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
- понуђач није успео, или је одбио да достави тражене банкарске гаранције за добро 

извршење посла (банкарска гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све 
наведене елементе). 

- Оригинално, обавезујуће писмо о намерама банке - за издавање неопозиве и 
безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив без приговора и то: 

o оригинал писмо о намерама банке - за издавање неопозиве и безусловне гаранције 
за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора у износу од 10% 
од процењене вредности без ПДВ-а, са роком важности  30 дана дужим од 
уговореног рока за завршетак услуга, 

 Изабрани понуђач ће бити у обавези да у року од 5 дана од дана закључења овог споразума о 
јавној набавци наручиоцу доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла плативе 
на први позив без приговора у износу од 10% од процењене вредности без ПДВ-а, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга. 

 
27. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА  
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
28. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши и контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде које су од 
значаја за примену критеријума за доделу оквирног споразума, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не усагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 
29. ПОВЕРЉИВОСТ 
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 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем 
десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у 
складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

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

 
30. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Оквирни споразум о јавној набавци се закључује након истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 
Наручилац је дужан да Оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је исти 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права ( члан 113. 
став 1. Закона о јавним набавкама). 

Оквирни споразум ступа на снагу када га обе стране потпишу и овере печатом и важи од дана 
потписивања уговора до извршења услуга, уколико се раније не раскине. 

 Извршилац је обавезан да потпише и овери печатом све примерке оквирног споразума које 
му Наручилац достави у року од 5 календарских дана од дана пријема, а уколико то не учини у 
наведеном року, Наручилац ће сматрати да је извршилац одбио да потпише Оквирни споразум и да 
су се тиме стекли услови за примену члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама. Ако Понуђач 
којем је додељен Оквирни споразум одбије да га закључи, Наручилац може да наплати средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде а Оквирни споразум може да закључи са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 

У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама Наручилац може након закључења 
оквирног споразума без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 
да се вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог оквирног споразума, при чему укупна вредност повећања оквирног споразума 
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама. 

Јединичне цене из Обрасца структуре цене Понуђач нема права да повећава за време 
извршења оквирног споразума без писмене сагласности Наручиоца. 

 
 
31. НУМЕРАЦИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац је сваку страницу конкурсне документације обележио и иста се састоји од укупно 

67 страница. 
 
32. Понуђач је у обавези да захтеване обрасце потпише и овери печатом осим  уколико 

нема обавезу коришћења печата у свом пословању у складу са изменом и допуном Закона о 
привредним друштвима (Службени гласник 44/2018 и 98/2018). 
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САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 
У циљу сачињавања исправне понуде – понуђач треба да попуни следеће обрасце и да 

приложи прилоге утврђене овом конкурсном документацијом: 
1. Образац број: 1 – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ  
2. Образац број: 2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
3. Образац број: 3 – ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
4. Образац број: 4 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ. 
5. Образац број: 5 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ  
6. Образац број: 6 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ  
7. Образац број: 7 - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВРШИОЦА  
8. Образац број: 8 - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
9. Образац број: 9 – ОБРАЗАЦ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ  
10. Образац број: 10 – ИЗЈАВА О СТРУЧНОМ КАДРУ   
11. Образац број: 11 –ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
12. Образац број: 12 –ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
13. Образац број:13 –ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

(заштита на раду, запошљавање, услови рада, заштита животне средине и увези интелектуалне 
својине)  

14. Образац број: 14 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
15. Образац број: 15 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
16. Образац број: 16 – МОДЕЛ УГОВОРА   
17. Образац број: 17 – ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА   
18. Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе наведених докумената 

доставе писмени акт о одређивању представника групе, да исти заступа групу понуђача и његов 
овлашћени представник потписује и оверава потребне обрасце. 

 
Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 
 
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани и 

оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са истим 
садржајем. 

Ако понуду подноси група понуђача  Споразумом о заједничком наступању наводи се члан 
групе који потписује и оверава печатом обрасце (водећи члан групе). 

 Изузетно: 
- Образац 12 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 - Образац 13 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. попуњава 
сваки члан групе понуђача засебно (образац се фотокопира у потребном броју). 

 
Понуђач је у обавези да захтеване обрасце потпише и овери печатом осим  уколико нема 

обавезу коришћења печата у свом пословању у складу са изменом и допуном Закона о 
привредним друштвима (Службени гласник 44/2018 и 98/2018). 
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УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА 

 
На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. и 76. 
ЗЈН  и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН. 
 
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
  Право на учешће у поступку има понуђач: 
 

1. ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 
75.став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама) 
 

Доказ: Извод Агенције за привредне регистре 
 
 2. ако понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 
75.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);  
 

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлаженог суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и то: 

 1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;  

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду;  

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова за законског заступника. У случају да правно лице има више законских заступника за сваког 
од њих треба доставити овај доказ. 

 
  3. ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште у страној држави (члан 75.став 1. тачка 4. Закона о 
јавним набавкама); 

Доказ: Потврда надлежног органа да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине: 
а) Уверење Министарства финансија – Пореске управе о плаћеном порезу, доприносу и 

другим јавним дажбинама, и 
б) Уверење Службе за утврђивање и наплату локалних прихода Градске односно Општинске 

управе. 
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду надлежног органа да 

се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 
 

Докази из тачке 2-4 не могу бити старији од 2 месеца пре дана отварања понуда (члан 77. став 
3. ЗЈН).  
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 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. 

 
4. понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набавкама). 

Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку не постоји 
дозвола предвиђена посебним прописом те исту понуђач није дужан доставити. 

5.  ако достави изјаву да је  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне седине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац број 13). 

Сходно члану 78. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 
68/2015) понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из тачке 1-3. овог упутства 
доказује достављањем извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача или навођењем 
интернет странице на којој се могу проверити подаци о регистрацији. 

Уколико понуђач доставља понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН:  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из тачке 
1-3  овог упутства, а доказ о испуњености услова из тачке 4. овог упутства за део набавке који ће 
извршити преко подизводача. 

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 
ЗЈН: 
 Сваки понуђац из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у тачкама од 1-3 и 
5 овог упутства, а услов из тачке 4. овог упутства дужан је да испуни понудац из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Право учешћа има понуђач ако располаже следедећим неопходним финансијским, 
пословним, техничким и кадровским капацитетом: 
 

6. Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 
 

Неопходан финансијски капацитет:  
- да је понуђач у три пословне године (2016, 2017. и 2018. година) остварио укупан пословни 

приход најмање у износу од 200.000.000,00 динара. 
 
 Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 

привредне регистре са подацима о три пословне обрачунске године (2016, 2017. и 2018. година), а ако 
понуђач послује краће од три године, прилаже се биланс стања и успеха за период пословања са 
мишљењем овлашћеног ревизора за 2018. годину уколико предузеће подлеже ревизији. 
 

Неопходан пословни капацитет:  
- да је понуђач у претходне три године (2017, 2018. и 2019. година) имао извршене услуге на 

одржавању јавног осветљења (светиљке и носећи елементи, управљачко заштитни елементи и 
водови) и монтажи, демонтажи, одржавању, сервисирању и чувању Божићно-новогодишњих украса у 
износу од укупно минимум 175.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

-да је понуђач имао искуства у примени централног управљања јавним осветљењем 
двосмерном радио везом 

- да понуђач располаже важећим сертификатом за систем менаџмента којим доказује да има 
успостављен и одржаван систем менаџмента, који испуњава захтеве стандарда ИСО 9001 2015. и 
ИСО 14001 2015. 
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- уређено питање складиштења, сакупљања, транспорта, третмана електричног и електронског 
отпада. 

 
 
 
 
Доказ:  
- референц листа са овереним потврдама од стране инвеститора/наручиоца  
- фотокопије уговора и фотокопије прве стране и стране окончане ситуације на којој је 

извршена овера или фотокопија оверених рекапитулација рачуна за извршене услуге по уговорима. 
-изјава понуђача о искуству на примени система централног управљања јавним осветљењем 

двосмерном радио везом 
 - фотокопија сертификата ИСО 9001 2015. и ИСО 14001 2015. 
- фотокопија Уговора са оператером који има дозволу за сакупљање, транспорт, третман или 

извоз елетричног и електронског отпада у трајању од најмање 24 месеци рачунајући од дана 
подношења понуда. 
 

Располаже довољним техничким и  кадровским капацитетом: 
 
Довољан технички капацитет: поседовање минимално следеће опреме:  
- 1 камион са мобилном платформом (домета 18м) 
- 2 камиона са мобилним платформама (домета 12м) 
- минимум 2 возила за превоз терета минималне носивости 1700кг 
- 1камионска хидраулична дизалица носивости 4,5т са могућношћу постављања АБС-а 

(тежине до 1т) на удаљености од 10м од осе дизалице 
- 1 бушећа хидраулична глава за бушење рупа у земљи за бетонске стубове (димензије сврдла: 

дужина 2000мм, пречник 400мм) 
- 1 прикључно возило за превоз дугачког терета минималне носивости 4,5т 
- 1 теренско возило (четири погонска точка) 
- 1 компресор за разбијање асфалтних и бетонских површина минималне снаге 25кw 
  
Доказ:  
-Изјава понуђача и фотокопија књиговодствене картице основних средстава и/или уговор о 

закупу, лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола за моторна 
возила и полиса осигурања. (Напомена: уговор о закупу треба да се односи на временски период од 
најмање 24 месеци од дана подношења понуде). 

- „Стручни налаз“ о прегледу и испитивању мобилних платформи и камионских дизалица на 
основу Закона о безбедности и здравља. 

-За два камиона са мобилном платформом (домета 12м и 18м) и по једно возило за превоз 
терета и камионске дизалице се доставља изјава под пуном материјалном  и кривичном 
одговорношћу да ће се исти налазити на територији Града Суботице за све време трајања уговора о 
јавној набавци (изјаву понуђач сам формира и треба да садржи податке о возилима и „јединственом” 
месту где ће возила бити стационирана). 

 
 Довољан кадровски капацитет:  да има у радном односу или ангажоване другим уговором у 

складу са Законом о раду минимално 10 лица, од тога: 
- 1 дипл. ел. инж. енергетског смера носилац личне лиценце број 450, 
- минимално 9 запослених лица у техничкој оперативи од којих минимум 6 лица треба да 

имају место рада у Суботици. 
 - лица која имају место рада у Суботици морају да буду електро струке. Ова лица треба да су 
обучена за монтажу и сервис на пословима јавне расвете и имају сертификат издат од стране 
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произвођача светиљки чије су светиљке најзаступљеније на територији града Суботице (фирма 
Минел Шредер) или одговарајући и.  
 - лица која имају место рада у Суботици треба да су обучена и оспособљена за безбедан и 
здрав рад на камионима са мобилном платформом и камионским дизалицама и да имају уверења 
издата од надлежне институције по основу Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС 
бр. 101/2005) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме 
за рад (Сл. Гласник РС бр. 23/2009 и 123/2012). 

 - радни однос и ангажовање лица у складу са Законом о раду, треба да обухвата период од 
најмање 24 месеци рачунајући од дана подношења понуде. 
 

Доказ: 
- Понуђач доставља изјаву да располаже потребним стручним кадром  
 - прилаже фотокопије М обрасце Фонда ПИО за пријаву радника по основу уговора о раду, по 

основу уговора о обављању привремених и повремених послова и по основу уговора о допунском 
раду. 

- фотокопија уговора за ангажоване уговором о обављању привремених и повремених послова 
- фотокопија уговора за ангажоване по основу уговора о допунском раду 
- фотокопија уговора за ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду. 
- фотокопије лиценци  

 - за 6 лица са местом рада у Суботици фотокопија уговора о раду у којем је за место рада 
одређен Град Суботица на период од најмање 24 месеци од дана подношења понуде или други 
одговарајући уговор или акт о упућивању на рад у Суботицу, 
 - изјава којом понуђач потврђује да су монтажери и сервисери обучени за монтажу и сервис 
на пословима јавне расвете и 

- фотокопија сертификата сервисера који су издати од стране произвођача светиљки, 
- уверење издато од надлежне институције по основу Закона о безбедности и здравља на раду. 
 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 

достави доказе о испуњености услова који су наведени у овом Упутству под тачком од 1- 3. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове 

који су наведени под тачком од 1- 3 и 5, док услове под тачком 6. и 7. испуњавају заједно. 
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Образац – 1. 
СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

Понуђач:________________________________________________________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку „Одржавање јавне 
расвете“, број јавне набавке II-404-1-20/2020, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 
Ред. 
број 

Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана75. и 76. ЗЈН 
Испуњено
ст услова 

1. 

да је регистрован код 
надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући 
регистар 

Извод из Агенције за привредне регистре ДА НЕ 

2. 

да он и његов законски 
заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела 
против привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања и давања мита, 
кривично дело преваре 

Извод из казнене евиденције основног суда на 
чијем је подручју седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица; извод из казнене 
евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду; уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова за законског 
заступника. 

ДА НЕ 

3. 

да је измирио доспеле порезе 
и друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или стране 
државе када има седиште на 
њеној територији 

а) Уверење Министарства финансија – пореске 
управе о плаћеном порезу, доприносу и другим 
јавним дажбинама, и 
б) Уверење Службе за утврђивање и наплату 
локалних прихода градске, односно општинске 
управе 

ДА НЕ 

4. 
да располаже неопходним 
финансијским и пословним 
капацитетом 

Извештај о бонитету за јавне набавке - 
образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре са подацима о 3 (три) 
пословне обрачунске године (2016, 2017,2018), а 
ако понуђач послује краће од три године, 
прилаже се биланс стања и успеха за период 
пословања са мишљењем овлашћеног ревизора 
за 2018. годину уколико предузеће подлеже 
ревизији. 
- референц листа са овереним потврдама од 
стране инвеститора (потврда треба да садржи 
назив, седиште, матични број наручиоца, назив 
радова, вредност изведених радова без ПДВ-а, 
датум завршетка радова и потпис овлашћеног 
лица и печат наручиоца), фотокопије уговора и 
фотокопије прве стране и стране окончане 
ситуације на којој је извршена овера или 

ДА НЕ 
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фотокопија оверених рекапитулација рачуна за 
извршене услуге по уговорима. 
- фотокопија сертификата ИСО 
- фотокопија Уговора са оператером који има 
дозволу за сакупљање, транспорт, третман или 
извоз елетричног и електронског отпада у 
трајању од најмање 24 месеци рачунајући од 
дана подношења понуда. 
-изјава о искуству 
 

5. 
да располаже довољним 
техничким и кадровским 
капацитетом 

Изјава понуђача и фотокопија књиговодствене 
картице основних средстава и/или уговор о 
закупу, лизингу и саобраћајна дозвола за 
моторна возила. (Напомена: уговор о закупу 
треба да се односи на временски период од 24 
месеци од дана подношења понуде). 
- за моторна возила доставља се фотокопија 
саобраћајне дозволе, 
- Два камиона са мобилном платформом (домета 
12м и 18м) и по једно возило за превоз терета и 
камионске дизалице за све време време трајања 
уговора о јавној набавци треба да се налазе на 
територији града Суботице  
-Понуђач доставља изјаву да располаже 
потребним стручним кадром  
- фотокопије М образаца Фонда ПИО за пријаву 
радника, фотокопија Уговора о радном 
ангажовању другим уговором у складу са 
Законом о раду за сваког од тражених 
извршилаца, 
- фотокопије лиценци  
- за 6 лица са местом рада у Суботици 
фотокопија уговора о раду у којем је за место 
рада одређен Град Суботица на период од 
најмање 24 месеци рачунајући од дана 
подношења понуде или други одговарајући 
уговор или акт о упућивању на рад у Суботицу, 
- изјава којом понуђач потврђује да су 
монтажери и сервисери обучени за монтажу и 
сервис на пословима јавне расвете и 
- фотокопија сертификата сервисера који су 
издати од стране произвођача светиљки, 
- уверење издато од надлежне институције по 
основу Закона о безбедности и здравља на раду. 
Напомена: радни однос и ангажовање лица у 
складу са Законом о раду, мора да обухвата 
период од најмање 24 месеци рачунајући од дана 
подношења понуде. 
 

ДА НЕ 
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Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

6. Образац 1 – Списак приложених доказа; ДА НЕ 

7. Образац 2 - Образац понуде ДА НЕ 

8. 
Образац 3 - Изјава Понуђача о прихватању услова из јавног позива и 
конкурсне документације 

ДА НЕ 

9. Образац 4 - Подаци о понуђачу; ДА НЕ 

10. Образац 5 - Изјава понуђача да не наступа са подизвршиоцем ДА НЕ 

11. Образац 6 - Подаци о подизвршиоцу ДА НЕ 

12. Образац 7 - Учешће подизвршиоца,  ДА НЕ 

13. Образац 8 – Референтна листа изведених послова ДА НЕ 

14. Образац 9 - Техничка опремљеност  ДА НЕ 

15. Образац 10 -  Изјава понуђача да располаже потребним стручним кадром ДА НЕ 

16. Образац 11 - Трошкови припреме понуде ДА НЕ 

17. Образац 12 - Изјава о независној понуди ДА НЕ 

18. Образац 13 - Изјава о испуњености услова из члана 75. Став 2. ЗЈН ДА НЕ 

19. Образац 14 - Техничка спецификација  ДА НЕ 

20. Образац 15 - Образац структуре цене са упутством како да се попуни, ДА НЕ 

21. Образац 16 - Модел оквирног споразума ДА НЕ 

22. Образац 17 - Изјава о финансијским гаранцијама  ДА НЕ 

23. Споразум о заједничком наступању ДА НЕ 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 МП  
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Образац – 2. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Број понуде: _______________________________ 
Датум: ___________________________________ 
Назив понуђача: ____________________________________________________________________ 
Седиште: ___________________________________________________________________________ 
Е-маил адреса: ______________________________ 
ПИБ: ______________________________________ 
Матични број: _______________________________ 
Општи подаци члана групе понуђача: _____________________________________________________ 

Назив предмета набавке Укупно динара* 
 

Напомена 
 

„Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-
404-1-20/2020 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  Б Е З   П Д В-а: 

  

                                                                                 * (унети цену без пореза на додату вредност) 

порез на додату 
вредност 

 

укупно са пдв-ом  

Саставни део понуде чини  образац – Техничка спецификација, Образац понуде, Образац 
структуре цене. Оквирни споразум се закључује на износ од 111.000.000,00 динара без ПДВ-а (у 
2020. години до 23.843.882,00 динара без ПДВ-а,  у 2021. години до 55.500.000,00 динара без ПДВ-
а а у 2022. години до 31.656.118,00 динара без ПДВ-а.Фактурисање и наплата се врши по стварно 
извршеним услугама и на основу јединичних и укупних цена из Обрасца 14 – Техничка 
спецификација, до висине уговореног износа. 
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума  најнижа укупна понуђена цена 
из Обрасца 14 –Техничка спецификација.  
 - Услуге се плаћају у року до 45 календарских дана од дана пријема рачуна по појединачном  
Уговору.  
 - Рок за извршење услуга је 24 месеца, свакодневно од понедељка до суботе (текуће 
одржавање 6 дана) уз обавезу 24 часовне расположивости седам дана у недељи по налогу Наручиоца.  

Понуђач је дужан да у случају хитних интервенција по усменом налогу Наручиоца у року од 2 
сата  отклони недостатке, односно отклони застој у саобраћају, уклони препреке и слично. 
 - Гарантни рок: -. 

 - Важност понуде (не може бити краћи од 30 дана): _____________________ 
 - Понуду подноси (заокружити одговарајуће): самостално, заједничка понуда, понуда са 
подизвршиоцем.  
Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвршиоцу и део предмета: _____________ 
Особа за контакт: ________________________________ 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

22/67 

 М.П.  

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача коју чине два или више члана даје се једна понуда 
у циљу закључења уговора.  

 
 
 

Образац – 3. 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
И  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(назив понуђача) 

 
 

 под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу прихватам услове из јавног 
позива и конкурсне докумантације за јавну набавку „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке 
II-404-1-20/2020. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

23/67 

 М.П.  

 
Напомена:  Уколико је понуђач група понуђача образац попуњава и потписује овлашћени 

представник групе понуђача. 
 
 

Образац – 4. 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Електронска адреса:  

Овлашћено лице за 
потписивање: 

 

Телефон овлашћеног лица за 
потписивање: 

 

Особа за контакт:  

Телефон особе за контакт:  

Телефон / Телефаx:  

Број рачуна и банка 
понуђача: 

 

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Разврставање 2018.  заокружити:   микро   мало    средње    велико 

 
 
 
 



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

24/67 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 

 
Образац -  5. 

 
 
 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ 

 
 
 
 
 У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку, на 
основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), евидентираним под бројем: „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-
404-1-20/2020 

  
 

 
ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

25/67 

 М.П.  

 
Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвршиоцем. 

 
 
 

Образац – 6. 

ПОДАЦИ О  ПОДИЗВРШИОЦУ 

Назив подизвршиоца: 
 

 

Адреса подизвршиоца:  

Особа за контакт и 
телефон: 

 

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Жиро рачун 
подизвршиоца: 

 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Део предмета јавне набавке 
који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Назив: 
 

 

Адреса: 
 

 

Особа за контакт и 
телефон: 

 

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Жиро-рачун:  

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 
подизвршиоца/заје.пон. 

 М.П.  

Напомена: 



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

26/67 

- Подизвођач такође мора да испуњава услове предвиђене у члану 75. став 1. Закона о јавним 
набавкама, и дужан је да приложи све доказе сходно обрасцу број 1. конкурсне документације под 
редним бројем од 1. до 3.  

- Образац попуњава и прилаже само понуђач који наступа са подизвршиоцем или у 
зајед.понуди. 
 

 
             Образац – 7. 
 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВРШИОЦА 
 

У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци радова у отвореном поступку, на 
основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), евидентираним под бројем: „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-
404-1-20/2020, изјављујемо да наступамо са подизвршиоцима и у наставку наводимо њихово учешће 
по проценту укупне вредности набавке које ће бити поверен подизвршиоцу и део предмета набавке 
који ће бити извршен преко подизвршиоца. 

 

  Назив подизвршиоца :___________________________________________ 
 
Подизвршилац ће реализовати следеће услуге/активности: 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвршиоцу износиће 
________% (не може бити већи од 50%). 

 
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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Напомена: Образац треба попунити само у случају да понуђач наступа са подизвршиоцем. 

Уколико има више подизвршилаца понуђач мора овај прилог фотокопирати и за 
сваког подизвршиоца уредно попунити.  

 
 

 
Образац – 8. 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ ИЛИ СЛИЧНИХ ПОСЛОВА  У ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ 
 

Редн
и 

број 

Назив  места извршења 
набавке 

Датум 
закључења 

уговора 
Назив наручиоца 

Вредност 
извршених 
послова без 

ПДВ-а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 Кумулативна вредност уговора износи: __________________________. 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку најважнијих 
изведених истих или сличних послова у последње 3 године тачни и истинити. 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 

Напомена: 
- референц листа са овереним потврдама од стране инвеститора/наручиоца  
- фотокопије уговора и фотокопије прве стране и стране окончане ситуације на којој је 

извршена овера или фотокопија оверених рекапитулација рачуна за извршене услуге по уговорима. 
 - фотокопија сертификата ИСО  

- фотокопија Уговора са оператером који има дозволу за сакупљање, транспорт, третман или 
извоз елетричног и електронског отпада у трајању од најмање 24 месеци рачунајући од дана 
подношења понуда. 

-да је понуђач имао искуства у примени централног управљања јавним осветљењем 
двосмерном радио везом 
 



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

28/67 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ - 1. 
 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. алинеја 1. Закона о јавним набавкама  
(“Сл. Гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), издајем 

 
ПОТВРДУ 

 
Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо ПОТВРДУ да је 

 

 
За потребе: 

 
Извршио:  

Назив извршеног посла:  

Вредност извршеног посла 
без ПДВ-а: 

 

Датум завршетка посла:  

 
 Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у отвореном поступку јавне 

набавке услуга - „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-404-1-20/2020 и у друге сврхе се 
не може користити. 

 
 

 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 
Наручиоца/Инвеститора 

Подносилац захтева:  

Седиште подносиоца:  

Матични број:  

Наручилац/Инвеститор:  

Седиште 
Наручиоца/Инвеститора: 

 

Матични број:  
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 М.П.  

 
Напомена: За сваки реферетни извршени посао потребно је копирати ову страницу. 

 
 
 

Образац – 9. 
 

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ  
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом опремом: 
 
Кључна опрема (машине, апарати и друго)      којом располаже 

понуђач за извођење услуга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 Изјава понуђача и фотокопија књиговодствене картице основних средстава и/или уговор о 
закупу, лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола за моторна 
возила и полиса осигурања. (Напомена: уговор о закупу треба да се односи на временски период од 
24 месеци од дана подношења понуде). 

- „Стручни налаз“ о прегледу и испитивању мобилних платформи и камионских дизалица на 
основу Закона о безбедности и здравља. 
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- За два камиона са мобилном платформом (домета 12м и 18м) и по једно возило за превоз 
терета и камионске дизалице се доставља изјава под пуном материјалном  и кривичном 
одговорношћу да ће се исти налазити на територији Града Суботице за све време трајања уговора о 
јавној набавци (изјаву понуђач сам формира и треба да садржи податке о возилима и „јединственом” 
месту где ће возила бити стационирана). 

 
 

Образац 10 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ПОТРЕБНИМ 

 СТРУЧНИМ КАДРОМ  
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећим стручним 

кадром за извршење предметних послова: 
Редн

и 
број 

Име и презиме Стручна спрема 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. 
 
 

 

6.   

7.   
8.   
9.   

10. 
 
 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

Напомена: радни однос и ангажовање лица у складу са Законом о раду, треба да обухвата 
период најкасније од дана подношења понуде до извршења услуга по уговору. Приложити:  

 - прилаже фотокопије М образаца Фонда ПИО за пријаву радника по основу уговора о раду, 
по основу уговора о обављању привремених и повремених послова и по основу уговора о допунском 
раду. 

- фотокопија уговора за ангажоване уговором о обављању привремених и повремених послова 
- фотокопија уговора за ангажоване по основу уговора о допунском раду 
- фотокопија уговора за ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду. 
- фотокопије лиценци  

 - за 6 лица са местом рада у Суботици фотокопија уговора о раду у којем је за место рада 
одређен Град Суботица на период од најмање 24 месеца рачунајући од дана подношења  понуде или 
други одговарајући уговор или акт о упућивању на рад у Суботицу, 
 - изјава којом понуђач потврђује да су монтажери и сервисери обучени за монтажу и сервис 
на пословима јавне расвете и 

- фотокопија сертификата сервисера који су издати од стране произвођача светиљки или 
одговарајући, 
- уверење издато од надлежне институције по основу Закона о безбедности и здравља на раду. 
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Образац 11. 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 средстава обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Р.бр. Врста трошка 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична цена Укупна цена 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, тражим 

накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку „Одржавање јавне расвете“, број јавне 
набавке II-404-1-20/2020 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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 М.П.  

 
 

 
Образац 12. 

 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

потврђујем да понуду за јавну набавку „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-
404-1-20/2020, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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Напомена: Уколико је понуђач група понуђача, образац се фотокопира у потребном броју. 
 
 

 
 

Образац 13. 
 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

 
Понуђач _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку „Одржавање јавне расвете“, број јавне 
набавке II-404-1-20/2020 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и  условима рада, заштити животне седине, као и да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
Напомена: Уколико је понуђач група понуђача, образац се фотокопира у потребном броју. 
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           Образац 14. 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА 

Ред
. 

Бр. 
 
1 

 ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
 

2 

 Јед. 
Мерe 

 
3 

Оквирн
а 

количи
на 

 
4 

 
Јединич
на цена 

без ПДВ-
а 
 
5  

 
Јединич
на цена 
са ПДВ-

ом 
 
6  

 
Укупн

а 
цена 
без 
ПДВ 

 
7(4x5)  

 
Укупн

а 
цена 

са 
ПДВ   

 
8(4x6)  

 Isporuka i zamena svetiljke   

1  STILSKA  Tip " SUBOTICA-1 " kom 6         
2  STILSKA  Tip " SUBOTICA-2 " kom 15         

3 
 STILSKA  Tip " SUBOTICA-2 " LED 
50 kom 69         

4 
 NANO2 24LED/55W/9198Lm  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 10         

5 
 ZELA 24 LED /41W/NW/PC Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 10         

6 
 AMPERA MIDI 32/71W/NW/5120 
Minel  Schreder ili odgovarajuća kom 5         

7 
 AMPERA MIDI 48/75W/NW/5120 
Minel  Schreder ili odgovarajuća kom 10         

8 
 AMPERA MIDI 48/106W/NW/5120 
Minel  Schreder ili odgovarajuća kom 10         

9 
 NEOS 2 48 LED /75W  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 10         

10 
 NEOS 3 64 LED /99W  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 10         

11 
 ALBANY 32 LED /55W  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 10         

12 
 VOLDUE 12LED/42W/NW  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 4         

13 
 KAZU 24LED/82W/NW  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 4         

14 
 PILZEO 24LED/55W/NW  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 4         

15 
 TECEOS 24LED/860mA/5139/NW 
Minel  Schreder ili odgovarajuća kom 10         

16 
 TECEO 1 40LED/85W/NW Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 2         

17 
 REFLEKTOR  Met-halog 70W  Tip  
OMS ili odgovarajuća kom 4         
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18 
 REFLEKTOR  Met-halog 150W  Tip  
OMS ili odgovarajuća kom 4         

19 
 REFLEKTOR  Met-halog 250W  Tip  
OMS ili odgovarajuća kom 4         

20 

 REFLEKTOR  Met-halog 250W  Tip 
JOLLY  Simetrični  SBP ili 
odgovarajuća kom 4         

21 

 REFLEKTOR  Met-halog 400W  Tip 
JOLLY  Simetrični  SBP ili 
odgovarajuća kom 4         

22 

 REFLEKTOR  OMNIFLOOD3 
72LED/224W/NW/5186CO/1000mA/N
OSAČ ili odgovarajuća kom 2         

23 

 REFLEKTOR  OMNIFLOOD1 
16LED/54W/NW/5186CO/1000mA/NO
SAČ ili odgovarajuća kom 2         

24 
 PIANO MIDI 56LED/123W  Minel  
Schreder ili odgovarajuća kom 2         

25 

 TRASSO 11LED / 14W / 6141 / 
Narrow beam / WW  Minel  Schreder ili 
odgovarajuća kom 3         

26 

 TRASSO 22LED  /28W / 6141 / 
Narrow beam / WW  Minel  Schreder ili 
odgovarajuća kom 3         

27 
 PONTO 3 LED/6142/narrow 
beam/WW ili odgovarajuća kom 10         

28 

 AMPERA MIDI ZEBRA 64LED 
139W/5144 Traffic yellow ili 
odgovarajuća kom 4         

29 

 AMPERA MAXI ZEBRA 96LED 
213W/5144 Traffic yellow ili 
odgovarajuća kom 10         

30 

 UniStreet BGP 203 LED 30-/740 I DM 
CLO D9 48/60A Philips ili 
odgovarajuća kom 10         

31 

 UniStreet BGP 203 LED 50-/740 II 
DM DDF2 48/60A Philips ili 
odgovarajuća kom 10         

32 

 UniStreet BGP 204 LED 80-/740 II 
DM DDF2 48/60A Philips ili 
odgovarajuća kom 10         

33 
 VIHOR 1 LED 35W  Buck ili 
odgovarajuća kom 75         

34 
 VIHOR 2 LED 44,8W  Buck ili 
odgovarajuća kom 50         

35 
 SEMAI 54W 5950/74 EDA-DALI IP66 
OMS ili odgovarajuća kom 2         

36 
 RA WASHER  CWW 18-W,24V  
1000mm Buck ili odgovarajuća kom 3         

37 
 RA WASHER  CWW 36-W,24V  
1000mm Buck ili odgovarajuća kom 3         
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38 
 KOALA 1537  Power  LED 3,3W  
230V Buck ili odgovarajuća kom 2         

39 
 DECOS LED 12x2W sa napojnim 
modulom Buck ili odgovarajuća kom 2         

40 

 SICURA 1748 PowerLED sa 
napojnim modulom Buck ili 
odgovarajuća kom 2         

41 
 FLOOR 1858  FL ORIENT. CDM-T 
70W Buck ili odgovarajuća kom 3         

42 
 VOLTANA0  6LED 22W/NW/osigurač 
4A Minel Schreder ili odgovarajuća kom 5         

43 

 VOLTANA1  8LED 
31W/NW/CLO/osigurač 4A Minel-
Schreder ili odgovarajuća kom 50         

44 
 VOLTANA2  16LED 39W  Minel-
Schreder ili odgovarajuća kom 50         

45 
 VOLTANA3  24LED 55W  Minel-
Schreder ili odgovarajuća kom 250         

46 
 VOLTANA3  24LED 71W  Minel-
Schreder ili odgovarajuća kom 35         

47 
 VOLTANA3  24LED 80W  Minel-
Schreder ili odgovarajuća kom 250         

48 
 VOLTANA4  32LED 110W  Minel-
Schreder ili odgovarajuća kom 20         

49 
 VOLTANA5  64LED 150W  Minel-
Schreder ili odgovarajuća kom 20         

Montaža demontiranih svetiljki sa servisiranjem  
 

50  OPALO1/N70W  Minel  Schreder kom 25         
51  OPALO3/N150W  Minel  Schreder kom 5         

52  NANO 1 N/70/W/PC  Minel  Schreder kom 4         
53  K-lux I/70W  Minel  Schreder kom 10         
54  K-lux N/100W  Minel  Schreder kom 2         

55 
 NEOS  3/ N400W/1711  Minel  
Schreder kom 4         

56 
 NEOS  3 I / HQI -T 400 W / N3700K 
/1216  Minel  Schreder kom 4         

57 
 NEOS  2 N /150W /1365  Minel  
Schreder kom 4         

58 
 TERRA MAXI / MH150W/1406/1447  
Minel  Schreder kom 2         

59 
 TERRA MAXI / MH70W / 1453M / 
štelujuća  Minel  Schreder kom 2         

60  NEM 008 / 70W Rx7s  NVC kom 1         
61  NEM 008 / 150W Rx7s  NVC kom 1         
62  MEDIO/ MH 100W/E40 kom 1         
63  MEDIO/ MH 150W/E40 kom 1         
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64 
 FURYO 3 / N 250 W/1922  Minel  
Schreder kom 5         

65 
 ALBANY  I / 150 / E40 / 1627 /  crne  
ili  bele  boje  Minel  Schreder kom 2         

66 
 SAFIR 2 / N 150 W/1693  Minel  
Schreder kom 1         

67 
 ALURA  I / MH 100 W / 1584 / E40  
Minel  Schreder kom 5         

68  SELENIUM  / N150  W  Philips kom 15         

69 
 DL 500 MAXI - S    5NA  246 E1PT 0 
MS 08  ( MH 150W )   Siteco kom 1         

70 
 DL 500  MIDI-M  5NA 247 E1MT1 MS 
08  ( MH 70W )  Siteco kom 1         

71 
 FOCAL I /35W/1576/tuba  Minel  
Schreder kom 1         

72  ART  004/35W sa  elektronskim P.U. kom 1         

73 
 ART  004 I /  CDM-R 70W    3000K / 
40 step  sa  elektronskim P.U. kom 1         

74 
 ART  004 I / CDM-R  70W    3000K / 
10 step  sa  elektronskim P.U. kom 1         

75  CORUS  N/70/1602 kom 1         

76 
 CORUS  I/ CDM-T 70W  3000K / 
1530 kom 1         

77 
 CORUS  I/ CDM-T 35W  3000K / 
1602 kom 1         

78  THYLIA I/70/1659 kom 1         
79  THYLIA I/150/1659 kom 1         
80  BAROLED  230VAC/40x HP  LEDS kom 2         

81 
 BAROLED  300mm/10 x LED  1,2W / 
2x6 step kom 2         

     Isporuka i zamena Na sijalica visokog pritiska sa istim ili po tehničkim karakteristikama boljih 
(OSRAM, PHILIPS, GE) ili odgovarajuća 

 
82  OSRAM NAV-E 70/I E27 kom  50         
83  OSRAM NAV-T 70 SUPER 4Y E27 kom  4500         
84  OSRAM NAV-T 100 SUPER 4Y E40 kom 170         

85 
 OSRAM NAV-T 150 E40 SUPER 4Y 
E40 kom 700         

86 
 OSRAM NAV-T 250 E40 SUPER 4Y 
E40 kom  250         

87 
 OSRAM NAV-T 400 E40 SUPER 4Y 
E40 kom 35         

88  PHILIPS MASTER SON-T PIA 70W  kom 35         

89 
 OSRAM NAV-TS 70W SUPER 4Y 
RX7s  kom 50         

90 
 OSRAM NAV-TS 150W SUPER 4Y 
RX7s-24  kom 50         

91  OSRAM NAV-TS 250W Fc2  kom 50         
92  OSRAM NAV-TS 400W Fc2  kom 50         
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  Isporuka i zamena metalhalogenih sijalica sa istim ili po tehničkim karakteristikama boljim 
(OSRAM, PHILIPS, GE) ili odgovarajuća 

93 
 PHILIPS  CDM-R  35W/  3000 K / 30 - 
E27  kom 35         

94 
 PHILIPS  CDM-R  70W/  3000 K / 30 - 
E27  kom 45         

95  GE CMH 70/TT/UVC/830/E27  kom 100         
96  GE CMH 100/TT/UVC/830/E40 kom 380         
97  GE CMH 150/TT/UVC/830/E40 kom 210         
98  GE CMH 150/E/UVC/O/U/942/E27/C kom 65         
99  GE CMH 250/TT/UVC/U/830/E40 kom 70         
100  GE CMH 400W/TT/UVC/830/DH/E40 kom 50         

101 
 OSRAM HCI-TT 150/942 WDL PB 
E40 kom 35         

102  OSRAM HCI-TT 250/942 NDL E40 kom 35         

103 
 OSRAM HQI-E 70W/NDL CLEAR 
E27  kom 15         

104 
 OSRAM HQI-E 100W/NDL CLEAR 
E27 kom 15         

105 
 OSRAM HQI-E 150W/NDL CLEAR 
E27  kom 15         

106  OSRAM HQI -T 250/D  E40 kom 35         
107  OSRAM HQI -T 400/N  E40  kom 35         
108  OSRAM  HQI-TS  1000W /NDL / S   kom 25         

109 
 PHILIPS  HPI-T  Plus  250W/645  E-
40 kom 35         

110 
 PHILIPS  HPI-T  Plus  400W/643  E-
40  kom 35         

111 
 PHILIPS  HPI-Т Pro  1000W/643   E-
40  kom 20         

112  OSRAM HCI -T  35/830 WDL PB G12  kom 35         

113  OSRAM HCI -T  70/830 WDL PB G12  kom 65         
114  OSRAM HCI -T  70/942 NDL PB G12 kom 20         
115  OSRAM HCI -T  100/830 WDL G12  kom 25         
116  OSRAM HCI -T  100/942 NDL G12  kom 20         

117 
 OSRAM HCI -T  150/830 WDL PB 
G12  kom 60         

118 
 OSRAM HCI -T  150/942 NDL PB 
G12  kom 30         

119  PHILIPS  CDM-TD  70W/830  RX7s kom 35         
120  PHILIPS  CDM-TD  70W/942  RX7s  kom 10         

121 
 PHILIPS  CDM-TD 150W/830  RX7s-
24  kom 35         
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122 
 PHILIPS  CDM-TD 150W/942  RX7s-
24  kom 10         

 
 
 
 

  Isporuka i zamena kompakt-fluo sijalica  

123  kompakt-fluo 20W  Tip E6  kom 20         
124  kompakt-fluo 24W  Tip  FD-L   kom 50         
125  kompakt-fluo 36W   Tip  FD-L  kom 45         

126  kompakt-fluo 42W   Tip  PL-T  kom 45         

Isporuka i zamena fluo sijalica  
127  OSRAM L 18W/830 T8  kom 4         

128  OSRAM L 36W/830 T8  kom 4         
 Isporuka i zamena halogenih sijalica  

129  halogena 300W  Tip  T3Q/CL/P  kom 4         

130  halogena 500W  Tip  T3Q/CL/P  kom 4         
 Isporuka i zamena LED sijalica 

131  OSP/LF30/L3/BC  3W  (VML  Italia) kom 3         

132 
 Pover  LED 18W,24V  proizvodnje  
CREE kom 6         

133 
 Pover  LED 36W,24V  proizvodnje  
CREE kom 6         

134  GE  LED R50 4W  E14  F830 kom 6         
135  GE  LED R63 7W  E27  F830 kom 6         
136  LED dioda 30W 6500K kom 20         
137  LED dioda 50W 6500K kom 20         
138  LED dioda 30W 4000K kom 20         
139  LED dioda 50W 4000K kom 20         

140 
 NVC  CORN  SD 008  15W  AC 220 V  
4000K  1500 lm kom 7         

141 
 NVC  CORN  SD 013  30W  AC 220 V  
4000K  3000 lm kom 7         

142 
 LED  modul  80W  sa  simetričnim  
sočivom kom 3         

143 
 LED  modul  80W  sa  asimetričnim  
sočivom kom 3         

144 
 LED sijalica HB bulb 50W NVC za 
stilsku svetiljku tip "SUBOTICA-2" kom 30         

145 

 Optički blok za svetiljku tip 
"SUBOTICA-2" WW, 51W  Minel 
Schreder kom 20         

146 

 Optički blok za svetiljku tip 
"SUBOTICA-2",WW, 38W  Minel 
Schreder kom 5         

147 
 LED  TUBE  T8 600mm/9W  220V  
750 -800lm  4000-4500K kom 2         

148 
 LED  TUBE  T8 900mm/12W  220V  
900 -1000lm  4000-4500K kom 2         
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149 
 LED  TUBE  T8 1200mm/18W  220V  
1600 -1700lm  4000-4500K kom 2         

 
 
 
 

Isporuka i montaža fotonaponskih panela za osvetljavanje autobuskih stajališta u prigratskim 
naseljima kod kojih u blizini nema distributivne mreže 

150 

 Fotonaposki panel LUXOR 270Wp sa 
regulatorom Victron SmartSolar  
 MPPT 75/15 (12/24V-15A), baterijom 
12V/120Ah Flate Plate Gel,  
 EcoSmart LED Driver kompletno sa 
ormanom za smeštaj opreme i   
 svetiljkom Ampera Mini 24 
LED/5138/500mA/NW 

kom
pl  1         

 Isporuka i zamena sijaličnih grla  

151  E 27 porcelan ravno kom   60         
152  E 27 porcelan sa nosačem kom 20         
153  Fc 2  kom 4         
154  E 40 porcelan ravno kom 35         
155  E 40 porcelan sa nosačem kom 10         
156  RX7s kom 4         
157  2G11 (4 pola) kom 4         
158  G24D-2 ( 2 pola) kom 3         
159  GX-24Q-4 (4 pola) kom 3         

160  G 12 kom 6         
 Isporuka i zamena prigušnica  

161  N/70W  Tip DNVL 530-70 kom 50         
162  N/70W  Tip  BSN70L33  kom 50         
163  N/100W  Tip  DNVL  530-100 kom 20         
164  N/150W  Tip  DNVL  530-150 kom 25         
165  N/150W  Tip BSN150L33 kom 35         
166  N/250W  Tip  DNVL  530-250 kom 15         
167  N/250W  Tip BSN250L33 kom 10         
168  N/400W  Tip  DNVL  530-400 kom  4         
169  N/400W  Tip BSN400L33 kom 15         

170 
 Elektronska prigušnica 1x18W QT FIT 
OSRAM  kom  3         

171 
 Elektronska prigušnica 1x36W QT FIT 
OSRAM  kom 3         

 Isporuka i zamena upaljača    

172  70 w   Tip Z 70 S  Schwabe kom 45         
173  70 - 100W  Tip  SN57/60  Philips kom 45         
174  70 - 400W  Tip VS 70-400  Schwabe kom 45         
175  100 - 400W  Tip  SN58/61  Philips  kom 35         

176 
 100 – 400W  Tip NI400 LE4K  
Bagturgi kom 20         

  Isporuka i zamena predspojnog uređaja   
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177 
 Ploča sa predspojnim uređajima 
OPALO-1/70W  Minel-Schreder kom 35         

178 
 Ploča sa predspojnim uređajima 
OPALO-1/100W  Minel-Schreder kom 15         

179 
 Ploča sa predspojnim uređajima 
OPALO-3/150W  Minel-Schreder kom 9         

180 
 Tip SCS42,1Q-3/220-240   BAG 
electronics kom 2         

181  Tip  HF-P 142  PL-T  Philips kom 5         

182 
 Tip Pto DALI 70/220-240 DIM  
(Osram) kom 3         

183 
 Tip 5NA  769  2-1VKO  Siteko  ( 
1000W )  Siteco kom 2         

  Isporuka i zamena LED drajvera, napojnih modula i odvodnika prenapona za LED drajvere 

184 
 Drajver Tip PTDCC/15/350  za  
sijalice  LED 3W  (VML Italia) kom 3         

185 
 Napojni modul  PS3,24V, 150W , IP65  
Buck kom 6         

186 
 Napojni modul  PS3,24V, 60W , IP65  
Buck kom 6         

187 
 Napojni modul  VA-24060P AC 250V, 
DC 24V, 60W , IP66  kom 6         

188 
 Transformator za napajanje svetleće 
zavese 200W 90-250Vdc/36Vac kom 3         

189 
 Transformator za napajanje svetleće 
lopte snage 18W 90-250Vac/36Vdc  kom 3         

190 

 LG Drajver PISE-A075D 75W 0-10V 
Dim SOC (0,35A-0,5A-0,7A) Minel 
Schreder kom 3         

191 
 LED napojna jedinica 60W, 1400mA 
LPC IP67  MEAN WELL kom 6         

192 
 LED napojna jedinica 100W, 700mA 
LPC IP67  MEAN WELL kom 3         

193 
 Odvodnik prenapona za LED142738 
Vossloh Schwabe Uoc=10kV,IL=16A kom 3         

  Isporuka i zamena protektora  

194   Z2  kom 3         
195   Z3   kom 3         
196   OPALO-1 kom 40         
197   OPALO-3 kom 15         
198   K-lux kom 5         
199  ONIX-3 kom 5         
200  ONIX-2 kom 5         
201  BALKAN 2 kom 6         
202  FURYO 3 kom  4         
203  stilske svetiljke ''SUBOTICA -1 '' kom 30         
204  stilske svetiljke ''SUBOTICA -2 '' kom 25         
205  TERRA  MAXI kom 4         
206  SELENIUM kom 16         
207  ALURA kom 4         
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208  SAFIR 2 kom 4         
209  THYLIA kom 4         
210  DL 500  MAXI-S kom 6         
211  GALAXiE kom 4         
212  KALI 4 kom 4         

213  RIANA kom 5         
 Isporuka i zamena kondenzatora   

214   10-12 µF AC250V kom 180         
215   25-32 µF AC250V kom 180         

 Isporuka i zamena priključnih ploča za kandelaber   

216  PRO-4 kom 35         

217  PRO-3 kom 30         
 Demontaža kandelabra 

218  do 5m visine kom 35         
219  do 10m visine kom 70         

  Isporuka i zamena kandelabera   

220  stilski ''Palić-4''  H=4m kom 5         
221  stilski ''Palić-5''  H=5m kom 6         
222  stilski dvostrani ''Palić-6''  H=5m kom 4         
223  stilski ''Palić-1''  H=7,5m kom 5         
224  stilski  "Palić-2"  H=7m kom 15         
225  stilski tip  ''Subotica-1'' kom 7         
226  stilski tip  ''Subotica-2'' kom 10         
227  stilski tip  ''Subotica-131'' kom 4         
228  stilski tip  ''Subotica-Fontana'' kom 4         

229 
 cevasti H=5m  fi 133/76 mm  sa  
anker  pločom kom 25         

230 
 cevasti  H=6m trosegmentni  fi 
133/108/88,9mm  sa  anker  pločom kom 3         

231 
 cevasti  H=7m trosegmentni  fi 
133/108/88,9mm  sa  anker  pločom kom 16         

232 
 cevasti  H=8m trosegmentni  fi 
159/133/88,9mm  sa  anker  pločom kom 12         

233 
 cevasti  H=9m trosegmentni  fi 
159/133/88,9mm  sa  anker  pločom kom 7         

234 
 cevasti  H=10m trosegmentni  fi 
159/133/108mm  sa  anker  pločom kom 4         

  Isporuka i zamena cevi za kandelabere i ukrasnih elemenata stilskih kandelabera  
235  cev Fi 159mm debljine zida 4,5mm kg 140         
236  cev Fi 133mm debljine zida 4,5mm kg 140         
237  cev Fi 108mm debljine zida 4mm kg 130         
238  cev Fi 88,9mm debljine zida 4mm kg 90         
239  cev Fi 76mm debljine zida 3mm kg 35         

240 
 donji deo-suknja za stilski kandelaber 
tip "Palić-1" (108kg sivi liv) kom 12         

241 
 donji deo-suknja za stilski kandelaber 
tip "Palić-2" (108kg sivi liv) kom 14         

242 
 donji deo-suknja za stilski kandelaber 
tip "Palić-4" (50kg sivi liv) kom 7         



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

43/67 

243 
 donji deo-suknja za stilski kandelaber 
tip "Palić-5" (66,5kg sivi liv) kom 7         

244 
 donji deo-suknja za stilski kandelaber 
tip "Palić-6" (75kg sivi liv) kom 7         

245 
 stilski ukras za prelaz 159/133mm 
(6,4kg sivi liv) kom 30         

246 
 stilski ukras za prelaz 133/108mm 
(4,7kg sivi liv) kom 35         

247 
 stilski ukras za prelaz 108/88,9mm 
(3,5kg sivi liv) kom 35         

248 
 stilski ukras za prelaz 88,9/76mm  
(3kg sivi liv) kom 35         

 Isporuka i zamena anker ploča za kandelabere  
249  anker ploča fi 300x10mm kom 25         
250  anker ploča 400x400x16mm kom 35         
251  anker ploča 500x500x16mm kom 20         

  Antikorozivna zaštita i farbanje kandelabera 

252 
 Mehaničko  čišćenje  stubova  od  
korozije  do  5m  visine   kom 35         

253 
 Mehaničko  čišćenje  stubova  od  
korozije  do  10m  visine   kom 70         

254 
 Tretiranje hemijkom antikorozivnom 
zaštitom   do  5m  visine kom 35         

255 
 Tretiranje hemijkom antikorozivnom 
zaštitom   do 10m  visine kom 70         

256 
 Farbanje osnovnom bojom sa 
isporukom materijala  do  5m  visine kom 35         

257 
 Farbanje osnovnom bojom sa 
isporukom materijala  do  10m  visine kom 70         

258 
 Farbanje završnom bojom  do  5m  
visine kom 35         

259 
 Farbanje završnom bojom  do  10m  
visine kom 70         

 Antikorozivna zaštita i farbanje stilskih svetiljki tip SUBOTICA u radionici sa demontažom i 
ponovnom montažom 

260  Mehaničko čišćenje stilskih svetiljki kom 150         

261 
 Tretiranje hemijkom antikorozivnom 
zaštitom stilskih svetiljki kom 150         

262 
 Farbanje osnovnom bojom stilskih 
svetiljki kom 150         

263 
 Farbanje završnom bojim stilskih 
svetiljki kom 150         

 Izrada betonskih temelja za kandelabere i razvodne ormane 

264 
 Isporuka i ugradnja anker vijaka od Fi 
16 mm do Fi 24 kg 350         

265  Isporuka i ugradnja betona MB 20 m3 18         

266 
 Isporuka i izrada oplate od rezane 
građe m3 2         
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  Demontaža oštećenog nosača svetiljke  

267  za OPALO 1 i JET 1 svetiljke  kom 35         

268  za OPALO 3 svetiljke  kom 35         
  Isporuka i zamena nosača svetiljke  

269  OPALO 1 za drveni stub kom 135         

270  OPALO 1 za gvozdeno rešetkasti stub kom 50         
271  OPALO 1 za betonski  stub kom 90         
272  OPALO 3 za drveni stub kom 175         

273  OPALO 3 za gvozdeno rešetkasti stub kom 35         
274  OPALO 3 za betonski stub kom 205         

275 
 JET 1  L=0.5m/Fi 60mm za drveni 
stub kom 7         

276 
 JET 1  L=0.5m/Fi 60mm za gvozdeno 
rešetkasti stub kom 7         

277 
 JET 1  L=0.5m/Fi 60mm za betonski 
stub kom 7         

 Prepravka nosača svetiljke usled zamene drvenog stuba sa betonskim od strane lokalne 
Elektrodistribucije 

278 
 Demontaža svetiljke i nosača, 
prepravka nosača i ponovna montaža  kom 300         

Isporuka i zamena konzola sa nosačem za svetiljke 

279  L=1,0m kom 7         
280  L=1,5 m kom 25         
281  L= 2m kom 12         
282  dvostrana  L=1,5  kom 8         
283  dvostrana  L=2m kom 6         

284 
 stilska zidna konzola Tip "SUBOTICA-
K1" kom 9         

285  stilskog kandelabera Tip "SUBOTICA" kom 15         
286  stilskog kandelabera  Tip "PALIĆ-1" kom 7         

287 
 jednostranog stilskog kandelabera Tip 
"PALIĆ-2" kom 15         

288 
 dvostranog stilskog kandelabera Tip 
"PALIĆ-2" kom 7         

289 
 dvostranog stilskog kandelabera Tip 
"PALIĆ-6" kom 6         

290 
 trostranog stilskog kandelabera Tip 
"PALIĆ-2" kom 3         

291 
 četvorostranog stilskog kandelabera 
Tip "PALIĆ-2" kom 3         

292   tip  FLO za FURYO 3 L=1,5m kom 20         
293   tip  FLO za FURYO 3 L=2m kom 12         

294 
  tip  FLO dvostrani za FURYO 3 
L=1,25m kom 6         

295 
  tip FLO dvostrani za FURYO 3 
L=0,8m kom 6         
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 Isporuka i zamena poklopaca priključne ploče kandelabera  

296   do  H=5m kom 65         
297   do  H=10m kom 35         
298   stilskog kandelabera tip  "Subotica" kom 18         

299 
  Isporuka i zamena siluminske kutije 
200x150x90 mm kom 7         

 Demontaža dotrajalih svetiljki 

300  sa kandelabera do 5m visine kom 70         

301  sa kandelabera od 6m do 10m visine kom 35         

 Montaža, demontaža, defektaža i moguće popravke u radionici, odlaganje i zaštita u zatvorenom 
magacinskom prostoru  svetlećih ukrasa za  Božićno  - Novogodišnje ukrašavanje grada i 

vangradskih naselja 

 Ukrasi prema katalogu firme MK ILUMINATION  2006/2007   

302 
 Zvezda Fi  80 116W  (WEGA 933-
035) kom 40         

303 
 Zvezda Fi  80 99W  (POLARIS 933-
263) kom 40         

304 
 Ukras za kandelaber 195W 
0,96x2,07m (DRAPE  LIGHT 932-449) kom 26         

305 
 Konstrukcija sa svetlećim cevima  
"2021-2022" dimenzija  2x5m kom 2         

306 
 Ukras za fasadu 1.16x5.34m 971W 
(GABRIEL STRING LITE  933-277) kom 4         

Ukrasi prema katalogu firme MK ILUMINATION  2007/2008  

307 
 Ukrasi za terase  (DROP  LITE  012-
006)) kom 8         

308 
 Lančanica za ukrašavanje drveća  
(STRING  LITE 012-003) kom 30         

309 
 LED lančanica za ukrašavanje drveća 
(STRING  LITE  018-036) kom 30         

Ukrasi prema katalogu firme MK ILUMINATION  2008/2009  

310 
 Pahuljica - sunce (SOLAR  FLAKE  
933-506) kom 10         

311 
 Lelujava ukrasna zavesa za 
kandelaber (DRAPE  WAVE 932-449) kom 12         

Isporuka i motaža svetlećeg creva LED na armaturu ukrasa sa prethodnom demontažom starog 
dotrajalog svetlećeg creva   

312 
 Svetleće crevo LED hladno (bele) 
boje  m 1000         

Ukrasi napravljeni u firmi  "RASVETA" Subotica 

313  Svetleće pahuljice (1600x1600 mm) kom 60         

314 
 Svetleće zvezde severnjače 
(1500x1500 mm) kom 140         

315 
 Svetleće zvezde repatice (900x1400 
mm) kom 70         

316 
Svetleće zvezde vatromet 
(1200xx2300 mm) kom 108         

317 Svetleće zvezde ( 600x600 mm)  kom 120         
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318 Svetleće zvezde (400x400 mm) kom 120         

319 
Svetleće četri zvezde (1200x1800 
mm) kom 34         

320 
Svetleća klasična pahuljica Fi 530mm 
bele boje kom 36         

321 
Svetleća klasična pahuljica Fi 530mm 
crvene boje kom 36         

322 
Svetleća klasična pahuljica Fi 530mm 
plave boje kom 36         

323 
Svetleća snežna pahuljica Fi 530mm 
bele boje kom 30         

324 
Svetleća snežna pahuljica Fi 530mm 
crvene boje kom 30         

325 
Svetleća snežna pahuljica Fi 530mm 
plave boje kom 30         

326 
Svetleća ledena pahuljica Fi 400mm 
bele boje kom 26         

327 
Svetleća ledenapahuljica Fi 400mm 
crvene boje kom 26         

328 
Svetleća ledena pahuljica Fi 400mm 
plave boje kom 26         

 Ukrasi prema  katalogu  firme MK ILUMINATION  2009/2010  

329 
 Magic gerland lite 180 sa LED plave 
boje (2800x600mm)  014-490 kom 48         

330 
 Giant ice lite 304 sa LED bele boje 
(4000x1500 mm)  012-109 kom 24         

331 
 Cassiopeia pole (1200x1780 mm)  
932-844 kom 60         

332 
 Classic flake LED žute boje Fi 530mm  
032-207 kom 24         

333 
 Classic flake LED bele boje Fi 530mm  
032-208 kom 24         

334 
 Classic flake LED plave boje Fi 
530mm  032-209 kom 24         

335 
 Polaris LED žute boje (380x500 mm)  
032-018 kom 24         

336 
 Polaris LED bele boje (380x500 mm)  
032-017 kom 24         

337 
 Polaris LED crvene boje (380x500 
mm)  032-018 kom 12         

338 
 Astero LED bele boje (Fi 630 mm)  
032-210 kom 12         

339 
 Astero LED žute boje (Fi 630 mm)  
032-215 kom 12         

340 
 Pentor LED bele boje (Fi 430 mm)  
032-015 kom 12         

341 
 Pentor LED plave boje (Fi 430 mm)  
032-035 kom 20         

342 
 Falling star sa četri zvezde LED plave 
boje  032--116 kom 30         
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343 
 Falling star sa četri zvezde LED bele 
boje  032-114 kom 30         

Ukrasi prema katologu firme MK ILUMINATION  2013/2014 

344 
 Porodica sneska belica tata, mama i 
sin 

kom
pl 2         

345 
 Svetleće LED lančanice 2,5m sa 120 
sijalica 230V kom 90         

 Ukrasi prema katologu firme MK ILUMINATION  2014/2015 

346 
 Ukrasna figura -Svetleci zlatni 
medved kom 2         

347  Ukrasna figura -Svetleci zlatni paket kom 2         

348  Ukrasna figura -Svetleci deda mraz kom 2         

 Ukrasi prema katologu firme MK ILUMINATION  2017/2018 

349 
 Ledenica sa padajućim svetlom (Ice 
Drop) dužine 89cm, 64 LED, IP67 kom 582         

350 
 Produžni kabel dužine 1m za spajanje 
ledenica sa padajućim svetlom kom 528         

351 

 Konektor 1,5m za priključenje 
ledenica sa padajućim svetlom na 
230V kom 110         

352 
 Lančanica (flashing LED) dužine 4m, 
80 LED, IP67 kom 192         

353 
 T-razdelnik dužine 40cm za spajanje 
ledenica sa padajućim svetlom kom 528         

Ukrasi prema katologu firme MK ILUMINATION  2018/2019 

354 
 Svetleća zavesa LED (LED Drape 
Lite) dimenzija 2x4,5m, IP67, 36Vdc kom 30         

355 
 Transformator za napajanje svetleće 
zavese 200W 90-250Vdc/36Vac kom 4         

356 
 Svetleća lopta sa LED izvorima svetla 
15W 36Vdc dimenzije 80x103x80cm kom 4         

357 
 Transformator za napajanje svetleće 
lopte snage 18W 90-250Vac/36Vdc  kom 4         

Ukrasi prema katologu firme MK ILUMINATION  2019/2020 

358 
 Ukrasna figura -Svetleci veliki jelen - 
Majestic Stag 450x620x120cm kom 2         

359 
 Ukrasna figura -Svetleci mali jelen - 
Little Stag 275x280x70cm kom 2         

360  Postolje sa tasterom za malog jelena kom 2         
361  Ukras - Winter Sky 655x95x67cm kom 4         

362 
 Svetleće lančanice STRING 
LITE+FLASH LED dužine 12m za jelku kom 100         

363 
 Svetleća organic lopta Ø22cm sa LED 
izvorima svetla kom 80         

    Pomoćna  oprema 
364  Regulator  -  treptač  DTS-10 kom 4         
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365  Čelična sajla Fi 5mm m 180         
366  Čelična sajla Fi 8mm m 650         
367  Držač čelične sajle 250x5mm kom 140         
368  Sijalica "mat" 15W  E27 kom 120         
369  Sijalica "mat" 25W  E27 kom 120         
370  Žabica za čeličnu sajlu 5mm kom 30         
371  Žabica za čeličnu sajlu 8mm kom 70         
372  Provodnik PPL 2x0,75mm2 m 400         

Isporuka i montaža digitalnih uklopnika javnog osvetljenja  
373  tip  DVB 2006  DVB  Niš kom 30         
374  tip  AR 10  Metrika  INSTRUMENTI kom 40         

375 
 tip  AR 11 sa prijemnikom za bežični 
senzor SR11 Metrika  INSTRUMENTI kom 40         

376 

 Bežični senzor osvetljenja SR11 u 
kutiji IP67 domet 20m Metrika  
INSTRUMENTI kom 40         

377 

 tip  AR 12 sa dvosmernom radio 
vezom velikog dometa Metrika  
INSTRUMENTI kom 30         

378 

 CU Centralni uklopnik za upravljanje 
rasvetom dela grada Metrika  
INSTRUMENTI kom 2         

379 

 Antena za ISM Band 7,5dB sa 
kružnim zračenjem Metrika 
INSTRUMENTI kom 2         

380 
 Centrala za nadzor CU10 stanica  
Metrika INSTRUMENTI kom 2         

381  Koaksijalni kabel low loss fi 10mm m 50         

 Isporuka i montaža fotoreleja za javnu osvetljenje 

382  tip PHR 230V/5A kom 60         
383  tip FR 10 Metrika INSTRUMENTI kom 60         

384 
 Isporuka i montaža fotootpora za 
fotorelej tip A 1060 Spec 200V kom 150         

Isporuka i zamena opreme za  upravljanje uključenjem i isključenjem dekorativnog osvetljenja 
Gradske kuće 

385 
 Ind.komunik.  GSM/GPRS  900/1800 
MHz RS 232  SONY  ERICSSON  kom 2         

386 
 Ind.komunik.  DECODE  GPRS  
ROUTER  900/1800 MHz   Inter point  kom 2         

387 
 Programibilni  kontroler  DL05 PLC  
Directlogic  kom 2         

388 
 Programibilni  kontroler  Tip CP1H-
X40 DR-A  Omron kom 2         

389  Eternet modul tip Kojo HO-ECOM100 kom 2         

390 
 SLAVE slobodno programirajući 
uređaj (PLC) tip Kojo D005DR kom 2         

391 
 TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6, 
STP (SFA) kom 2         
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392 
 Tač operator panel 12.1" tip MT6121-
XE Weintek kom 1         

 Isporuka i zamena opreme za upravljanje javnim četvorostranim satovima "INSA" tip JS-818 

393  Matični sat MJ Inženjering kom 1         
394  Mehanizam sata PS6 kom 4         

395  Kazaljke za sat 800x800mm kom 4         

 Isporuka i montaža FID zaštitnih sklopki diferencijalne struje 
396  FID sklopka Schneider 4P 63A/0,5A kom 8         
397  FID sklopka Schneider 4P 40A/0,5A kom 6         
398  FID sklopka Schneider 4P 25A/0,5A kom 10         

399  FID sklopka Schneider 4P 16A/0,5A kom 4         

  Isporuka i montaža brojila od strane Elektrodistribucije Subotica 

400 
 Trofazno brojilo 3x230/400V 
ST100SD  5-60A Meter&Control kom 2         

  Isporuka i montaža kontaktora  
401 3x10A  220-240V  50Hz kom 4         
402 3x16A  220-240V  50Hz kom 4         
403  tip R 125 M 220V kom 4         
404  tip R 80 L 220V kom 4         
405  tip 63 220 V kom 9         
406  tip 40 220 V kom 12         
407  tip 100 220V kom 4         
408  tip  CM  45-22  220V kom 12         
409  tip  CM  63-22  220V kom 12         
410  tip  GMC 40A   220V kom 2         
411 3x65A 230V  50Hz kom 4         
412 3x80A 230V 50Hz kom 4         

 Isporuka i montaža špulni za kontaktore  
413  tip CN 40 220V kom 6         
414  tip CN 63 220V kom 6         
415  tip  R 125 M 220V kom 3         
416  tip  R 80 L 220V kom 3         
417  tip  K 40 220V kom 5         
418  tip  K 63 220V kom 3         
419  tip  K 100 220V kom 3         

  Isporuka i ugradnja grebenastih prekidača 
420  tip 2G 40 53  U kom 10         
421  tip 2G 63 53  U kom 7         
422  tip 2G 100 53 U kom 7         
423  tip KS1-80 kom 8         
424  tip KS1-100 kom 7         
425  tip KS1-125 kom 6         
426  tip AS-160 kom 7         
427  tip AS-250 kom 7         
428  tip 4G 10-51U kom 3         

429  tip 4G 16-51U kom 7         
 Isporuka i ugradnja postolja osigurača  

430  NV00-125 A  / I kom 20         
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431  NV00-250 A  / I kom 10         
432  tropolnog  125 A / III kom 25         
433  tropolnog rastavljača  160A / III kom 10         
434  D2/25A tip UZ kom 7         
435  D3/63A tip UZ kom 7         
436  D2/25A tip EZ kom 7         
437  D3/63A tip EZ kom 7         
438  FRA 5-16A kom 10         

Isporuka i postavljanje kapa osigurača  

439  D2  K-II  ELCO kom 30         

440  D3  K-III  ELCO kom 15         
 Isporuka i ugradnja automatskih osigurača  

441  C60N 1P 10A D Schneider kom 20         
442  C60N 1P 16A D Schneider kom 20         
443  C60N 1P 20A D Schneider kom 8         
444  C60N 1P 25A D Schneider kom 8         
445  C60N 1P 32A D Schneider kom 8         
446  C60N 1P 40A D Schneider kom 8         
447  C60N 1P 63A D Schneider kom 8         
448  C-1P 10A  Tracon kom 8         
449  C-1P 16A  Tracon kom 8         
450  C-1P 20A  Tracon kom 8         
451  C-1P 25A  Tracon kom 8         
452  C-1P 32A  Tracon kom 8         
453  C-1P 32A  Tracon kom 8         
454  TDZ C-3P 63A  Tracon kom 8         

455  TDZ C-3P 40A  Tracon kom 8         
Isporuka i montaža rednih stezaljki  

456  2,5-4mm2 kom 35         

457  6-10mm2 kom 35         

458  16-25mm2 kom 30         
Isporuka i montaža kablovskih stopica  

459  Cu 6-10mm2 kom 30         

460  Cu 16-25mm2 kom 100         

461  Al 16-25mm2     kom 30         

462  Al 35-50mm2 kom 30         
 Isporuka i montaža spojnih čura za provodnike  

463  Cu 6mm2 kom 36         

464  Cu 10mm2 kom 50         

465  Cu 16mm2  kom 50         

466  Cu 25mm2 kom 18         

467  AlCu 10-6 mm2 kom 18         

468  AlCu 16-10mm2 kom 18         

469  AlCu 25-16mm2 kom 18         

470  Al 25mm2 kom 6         
  Isporuka i montaža potpornih izolatora  

471  tip PIA 1A kom 18         
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472  tip PIA 1B kom 6         
 Isporuka i postavljanje uložaka osigurača  

473  D2/2A-25A  TU  ELCO kom 260         
474  D3/35A-63A  TU  ELCO kom 35         

Isporuka i postavljanje uložaka osigurača  

475  NV00/6A-25A kom 250         
476  NV00/36A-125A kom 650         
477  NV 250/36A-125A kom 35         
478  FRA 5A, 10A, 16A kom 135         

Isporuka i montaža razvodnog ormana  

479 
 tip PRO 106x80x32cm prazan sa 
postoljem i montažnom pločom kom 15         

  Isporuka i montaža razvodnih ormarića 

480 
 tip  PELTAB  5921-111  
300x200x120mm  Poliester  IP65 kom 10         

481 
 tip  PELTAB  5921-110  
300x250x150mm  Poliester  IP65 kom 10         

482 
 tip  PELTAB  5921-109  
400x300x180mm  Poliester  IP65 kom 5         

483 
 tip  PELTAB  5921-105  
600x400x200mm  Poliester  IP66 kom 2         

 Isporuka i ugradnja pertinaks ploče  

484  debljine 5mm kg 45         

485  debljine 2mm kg 7         
 Isporuka i motaža VS stezaljki 

486  2,5-4mm2 kom 30         
487  6-16mm2 kom 30         
488  25-35mm2 kom 30         
489  50-70mm2 kom 30         
490  95-120mm2 kom 30         

 Isporuka i ugradnja POK kanala  

491  45x23 mm m 15         
492  60x23 mm m 45         
493  45x33 mm m 45         

494  60x33 mm m 45         
   Isporuka i polaganje provodnika  

495  P 1,5mm2 m 30         

496  P 2,5mm2 m 30         

497  P 4mm2 m 30         

498  P 6mm2 m 60         

499  P 10mm2 m 60         

500  P 16mm2 m 60         

501  P/F 1,5mm2 m 30         

502  P/F 2,5mm2 m 30         

503  P/F 4mm2 m 30         

504  P/F 6mm2 m 30         

505  P/F 10mm2 m 30         



Јавна набавка у отвореном поступку  услуга „Одржавање јавне расвете“,  
број јавне набавке II-404-1-20/2020 

 
 

 
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

52/67 

506  P/F 16mm2 m 30         

507  P/F 25mm2 m 150         

508  P/F 25mm2   ŽUTO  ZELENA m 70         

509  P/F 35mm2   ŽUTO  ZELENA m 70         

510  P/F 50mm2 m 70         

511  PPJ 2x0,75mm2 m 300         

512  PPJ 3x1.5mm2 m 70         
Isporuka i montaža kablovskih uvodnica  

513  tip APg 13,5/11-Silumin kom 15         
514  tip APg 16/15-Silumin kom 15         
515  tip APg 21/20-Silumin kom 15         
516  tip APg 29/27-Silumin kom 15         
517  tip APg 36/35-Silumin kom 15         
518  tip APg 42/40-Si kom 15         
519  tip APg 48/47-Si kom 15         

 Isporuka i montaža  

520  OG prekidača  običan 3601 kom 8         
521  OG priključnica 2pol porc. ul. 460P kom 8         
522  Industrijska priključnica 63A kom 4         
523  Industrijska priključnica 40A kom 4         
524  Industrijska priključnica 25A kom 6         
525  Industrijska utičnica 63A kom 4         
526  Industrijska utičnica 40A kom 4         
527  Industrijska utičnica 25A kom 6         

528 
 kosih sijaličnih grla E27 porcelan  
ELCO kom 9         

529  šina za VS stezaljke kom 15         
530  šina za aparate  kom 15         

531 
 bakarnih šina dimenzija od 20x3 do 
30x5 mm kg 15         

532  perforirane trake tip 12mm/Fi 6 mm m 15         
533  perforirane trake tip 15 mm/Fi 8 mm m 15         
534  perforirane trake tip 20 mm/Fi 10 mm m 15         

 Isporuka i montaža navojnih šipki  

535  M 6mm kom 45         
536  M 8mm kom 15         
537  M 10mm kom 45         
538  M 14mm kom 10         

 Isporuka i ugradnja  

539 
 cilindričnih  brava za razvodne 
ormane kom 3         

540 

 mehanizma  za  otvaranje  i  
zatvaranje  razvodnih  ormana sa  
bravom kom 7         

541 
 čeličnog L profila  dimenzija 50x50 
mm kg 7         

542 
 čelične kvadratne cevi dimenzija 
60x60 mm kg 7         
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543 
 pljosnatog željeza dimenzija od  30x2 
mm do 50x5mm kg 7         

 Isporuka i ugradnja provodnika  

544  Al/Če 25 mm2 m 5000         
545  XOO/0-A 2x16mm2 m 2000         
546  XOO/0-A 4X16mm2 m 3000         

 Isporuka i ugradnja  

547  izolatora N 80 kom 15         
548  izolatora N 95 kom 160         
549  izolatora Z 80 kom 35         
550  nosača izolatora N F1 01   kom  160         
551  nosača izolatora N F1 602   kom  10         
552  potpora NPN 19x85A kom 10         
553  potpora NSN 19 B kom 10         

 Isporuka i ugradnja klemni (stezaljki) 

554  odvojna stezaljka 25 - 50 mm2 kom 35         
555  strujna stezaljka 25 - 50 mm2 kom 35         
556  zubasta stezaljka 25 - 50 mm2 kom 35         
557  kombinovana AlCu  6-35/1 kom 900         

558 
 izolovana vodozaptivna stezaljka tip 
IOS-1 kom 150         

559 
 izolovana vodozaptivna stezaljka tip 
IOS-2 kom 150         

560 
 izolovana vodozaptivna stezaljka tip 
IOS-5 kom 450         

 Isporuka i postavljanje (zamena) opreme za NN SKS  

561  noseća stezaljka tip 17.07.11 kom 175         
562  ugaona stezaljka tip  AI kom 35         
563  univerzalna konzola tip 17.07.10 kom 175         
564  zatezna stezaljka tip 17.07.08 kom 90         
565  natezni vijak tip NV M12 kom 35         
566  klema za sajlu tip 10 kom 20         

567 
 zavrtanj sa kukom i šeširom tip 
M12x250   kom 15         

568  vezica za SKS tip 17.02.01 kom 20         
 Isporuka i postavljanje odstojnika za neizolovane provodnike NN linije  

569  MOIP 005 kom 180         
 Isporuka i ugradnja (zamena) stubova NN linije za JO 

570  betonskih stubova ( AB  stub  NL-9m ) kom 60         
 Isporuka i izrada kablovskih termoskupljajućih spojnica       

571  6-10 mm2      kom 20         

572  6-25 mm2      kom 30         

573  25-50 mm2      kom  15         
 Isporuka i polaganje FeZn trake   

574  25x4 mm kg 1200         
 Isporuka i ugradnja  
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575 
 ukrsnih komada za FeZn traku tip 
SRPS N B4 936 kom 60         

576  pocinkovane cevi  5/4'' kg 25         
577  pocinkovane cevi 2'' kg 65         

578  pocinkovane cevi 3'' kg 65         

 Isporuka i ugradnja kabla   

579  PPY 3x1,5 mm2   m 500         
580  PPY 3x2,5 mm2   m 450         
581  PP  2x1,5  mm2   m 600         
582  PPJ  2x0,75 mm2   m 350         

583 
 Cat.7 S/FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 
LS0H 30% plavi   m 120         

 Isporuka i polaganje kabla  

584  PPOO 3x1.5 mm2 m 85         
585  PPOO 3x2.5 mm2 m 45         
586  PPOO 5x2.5 mm2 m 25         
587  PPOO 5x4 mm2 m 25         
588  PPOO 4x6 mm2 m 600         
589  PPOO 5x6 mm2 m 200         
590  PPOO 4x10 mm2 m 650         
591  PPOO 5x10 mm2 m 200         
592  PPOO 4x16 mm2 m 500         
593  PPOO 4x25 mm2 m 70         
594  PPOO 4x35 mm2 m 70         
595  PPOO 4x50 mm2 m 200         
596  PP41 5x4 mm2 m 70         
597  PP41 5x6 mm2 m 70         
598  PP41 5x10 mm2 m 70         
599  PP41 5x16 mm2 m 70         
600  PPOO-A 4x16 mm2 m 35         
601  PPOO-A 4x25 mm2 m 35         
602  PP41-A 4x16 mm2 m 35         
603  PP41-A 4x25 mm2 m 35         
604  PPOO-A 2x16 mm2 m 35         
605  PPOO-A 2x25 mm2 m 35         
606  PPOO-A 4x150 mm2 m 35         

Isporuka i polaganje PVC cevi  

607  gibljivih (rebrastih) Fi 36 mm m 35         
608  gibljivih (rebrastih) Fi 50 mm m 180         
609  gibljivih (rebrastih) Fi 75 mm m 210         
610  gibljivih (rebrastih) Fi 90 mm m 170         
611  gibljivih (rebrastih) Fi 110 mm m 95         

 Isporuka i polaganje  

612  gal štitnika m 1600         

613 
 upozoravajuće trake za energetske 
kablove m 1600         
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 Isporuka i zamena šaht poklopca  

614  Fi 800mm za teški saobraćaj kom  15         

615  Fi 600mm za teški saobraćaj kom  20         
Ostale usluge i radovi u radionici i na terenu   

616  Radna snaga  KV čas 1400         

617 
 Specijalna radna snaga za radove na 
visini od 18m do 99m čas 30         

618  Rad autokorpe  H=12m, H=18m čas 600         
619  Rad sa građevinskim kompresorom čas 80         
620  Rad terenskog vozila čas 105         

621 
 Transport sa kamionom nosivosti od 
1,7t čas 105         

622 
 Rad sa hidrauličnom dizalicom 
nosivosti od 4,5t čas 80         

623 
 Iskop i zatrpavanje rova sa 
nabijanjem u zemlji III kategorije m³ 35         

624 
 Iskop i zatrpavanje rova sa 
nabijanjem u zemlji III kategorije m 1600         

625 
 Ručno podbušivanje trotoara ili 
kolovoza 4,0m dužine m 135         

626 
 Ručno podbušivanje trotoara ili 
kolovoza duže od 4,0m  m 105         

627 
 Mašinsko sečenje betona ili asfalta do 
15 cm debljine m 135         

628 
 Mašinsko podbušivanje ispod 
asfaltnih površina dužine do 10 m m 35         

629 

 Rad sa ispitnim vozilom za 
pronalaženje kvarova na kablovskoj 
inst. čas 95         

630 
 Merenje otpora uzemljenja sa 
instrumentom čas 25         

631 
 Merenje nivoa osvetljenosti sa 
instrumentom čas 25         

632 
 Sečenje granja oko kandelabera na 
visini od 5 do 14m čas 80         

633 

 Sečenje granja u liniji napojnog voda 
javnog osvetljenja na visini od 6 do 
10m čas 160         

634 
 Čišćenje fotootpornika od nečistoća i 
podešavanje fotootpornika kom 900         

635 

 Štelovanje uključenja i isključenja 
fotoreleja u periodima smanjene 
vidljivosti  kom 900         

636 

 Programiranje vremena uključenje i 
isključenje digitalnih uklopnika AR 10 
Metrika INSTRUMENTI i DVB 2006 u 
periodima smanjene vidljivosti kom 350         
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637 

 Programiranje vremena javnih 
četvorostranih satova u slučajevima 
kada svi satovi pokazuju isto ali 
netačno vreme i u slučaju kada svi 
pokazuju različita vremena kom 20         

  

  
 
 
 
 
 
 
            

                      U K U P N O      O S N O V I C A   Z A   P D V                                                                                                                 

                                             P D V     20%                                                                                                                                  

                                     U K U P N O   S A   P D V                                                

         

 
U jediničnu i ukupnu cenu uračunati 
sledeće troškove:       

   -cenu materijala       
   -cenu mehanizacije       
   -cenu rada       

 
  -Intervencije od strane Elektrodistribucije Subotica na isključenju, uzemljenju i ponovnom uključenju 
EEO prilikom otklanjanja kvarova na elementima javnog osvetljenja 

        
        

            
 

 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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Образац 15. 
 
             
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 
 

 

Врста радова 
„Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-404-

1-20/2020 

Врста трошка 1 

„Одржавање јавне расвете“, 
број јавне набавке II-404-1-
20/2020 

 

Остали трошкови  

а)Укупна цена без ПДВ-а  

б) ПДВ:  

ц)Укупна цена са ПДВ-ом:  

 

 
У јединичну и укупну цену урачунати следеће трошкове: 
-цену материјала 
-цену механизације 
-цену рада 
- Интервенције од стране Електродистрибуције Суботица на искључењу, уземљењу и поновном 
укључењу ЕЕО  приликом отклањања кварова на елементима јавног осветљења 
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Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
 
 

 
 

На основу члана 61. став 4. Тачка 7) Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 
 

У П У Т С Т В О 
 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне 
документације, када је Наручилац Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање 
и становање Суботица, као и упутство за њено попуњавање. 

 
 2. Образац Структура цене садржи: 
     -  Цена (укупна) без ПДВ-а 
     - Износ ПДВ-а 
     -  Цена (укупна) са ПДВ-ом 
. 

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне 
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 
 

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима без ПДВ-а. 
 

5. Образац Структура цене се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом. 
 

6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не 
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних 
карактеристика. 
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Образац – 16. 
М О Д Е Л   О К В И Р Н О Г   С П О Р А З У М А  

 
Закључен дана ________________ између: 
 
1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА са седиштем у Суботици, Трг Републике 16, матични број: 20064030, 
ПИБ: 103967584, које заступа директор Предраг Радивојевић дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: 
Наручилац) са једне стране, и 
 
2. _______________________________________________________, из _____________________, улица 
__________________________________________________________________, број ______, матични 
број: ___________________, ПИБ: _____________________, жиро рачун број: 
_________________________________________, код банке _____________________________,  које 
заступа ____________________________________, (у даљем тексту: Извршилац) са друге стране. 
 
_______________________________________               _________________________________________ 
_______________________________________               _________________________________________ 
         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог споразума су услуге одржавања и унапређења јавне расвете Града Суботице, и то:  
 светиљки и носећих елемената, 
 водова јавне расвете 
 управљачких, регулационих и заштитних елемената 
 постављање, скидање, одржавање и сервисирање Божићно – новогодишњег украсног 

осветљења. 
 
 Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних Уговора о 
јавној набавци за извршење услуга „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-404-1-20/2020, 
у свему према техничкој документацији, конкурсној документацији, прихваћеној понуди Извршиоца 
број _______ од _____________ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _______ дана 
____________. године, а која је саставни део овог Оквирног споразума, другим важећим прописима, 
техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту услуга  које су предмет овог 
Оквирног споразума. 
 Предметне услуге  се уговарају на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке, при 
чему уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац спровео јавну набавку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за 
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подношење понуда за јавну набавку „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-404-1-
20/2020 

-  да је Извршилац доставио понуду број _________ од ________ године која се налази у 
прилогу оквирног споразума и саставни је део истог, као и образац Техничка спецификација, 

- да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 
документације, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 
закључењу оквирног споразума за предметну услугу 

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци него обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци 
на основу овог Оквирног споразума. 

 
Члан 2. 

 Оквирни споразум се закључује на износ од 111.000.000,00 динара без ПДВ-а (у 2020. 
години до 23.843.882,00 динара без ПДВ-а,  у 2021. години до 55.500.000,00 динара без ПДВ-а а у 
2022. години до 31.656.118,00 динара без ПДВ-а. 
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у 
складу са стварно изведениму услугама. 

 Фактурисање и наплата се врши по стварно извршеним услугама и на основу јединичних и 
укупних цена из Обрасца 14 – Техничка спецификација, до висине уговореног износа из става 1. овог 
члана. 

Понуђене цене су фиксне и не подлежу промени за цео уговорени период.  
 Оквирни споразум се закључује  на одређено време и важи 24 месеца од дана закључења. 
 Уколико се средства из члана 2. став 1. овог Споразума утроше пре истека рока из става 4. 
овог члана Споразум ће се сматрати раскинутим.  
 Обавезе које доспевају у наредној Буџетској години ће бити реализовани највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој Буџетској години, сходно члану 7. Уредбе о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављању сагласности за 
закључивање одређених уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година 
(Сл.гласник РС 21/14). 
 У обрасцу Техничка спецификација дате су јединичне количине и оквирне количине услуга, 
док ће се стварне количине услуга дефинисати појединачним Уговорима о јавној набавци у 
зависности од стварних потреба Наручиоца. 
 

Члан 3. 
 Плаћање уговореног износа из члана 2. ће се извршити на рачун Извршиоца број 

___________________________________ по испостављеном рачуну за извршене услуге, у року до 45 
дана од дана пријема рачуна по појединачном Уговору. 
 Количине и квалитет извршених послова Извршиоца контролисаће и пратиће стручно лице 
Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника или других релевантних 
докумената, а што ће представљати основ за признавањеизвршених услуга.  
             Након закључења Оквирног споразума, када настану потребе за предметним услугама, 
наручилац ће сукцесивно закључити појединачне Уговоре са изабраним Понуђачем за извршење 
услуге под условима из Оквирног споразума. 
             У уговору ће се прецизно дефинисати опис и количина услуге, јединичне цене из Обрасца 14 
– Техничка спецификација, рок извршења услуге, датум, име, адресу, адресу електронске поште или 
број телефона контакт особе именоване од стране Наручиоца и друге услове, у складу са одредбама 
Оквирног споразума. 

У случају да изабрани Понуђач услуге по појединачном Уговору не извршава, Наручилац има 
право на наплату уговорене казне и средства финансијског обезбеђења. 

 
Члан 4.  
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Рок за извршење услуга је 24 месеца, свакодневно од понедељка до суботе (текуће одржавање 
6 дана) уз обавезу 24 часовне расположивости седам дана у недељи по налогу Наручиоца.  

Понуђач је дужан да у случају хитних интервенција по усменом налогу Наручиоца у року од 2 
сата  отклони недостатке, односно отклони застој у саобраћају, уклони препреке и слично. 

Уговори о јавној набавци који су закључени на основу Оквирног споразума обавезно се 
морају доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора 
закључених на основу Оквирног споразума не морају подударати са трајањем тог Оквирног 
споразума, већ могу трајати краће или дуже време сходно члану 40. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 

 
 

Члан 5.  
 У јединичним ценама понуђених услуга која су предмет ове јавне набавке су урачунати сви 
трошкови које Извршилац буде имао у реализацији предметне јавне набавке, и они се не могу 
посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати. 
  Јединичне цене из Обрасца – 14 Технича спецификација који је саставни део овог оквирног 
споразума Извршилац нема права да повећава за време извршења овог оквирног споразума без 
писмене сагласности Наручиоца.  
             Стране из Оквирног споразума су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне 
набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати 
максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана. 
 
             У случају из претходног става стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог 
Оквирног споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 
Члан 6. 

Извршилац је дужан да Наручиоцу преда одговарајућу гаранцију за добро извршење посла.  
 Наручилац је сагласан да ће Извршилац у року од 5 дана од дана закључења овог споразумаа 
испоставити у корист Наручиоца безусловну, наплативу на први позив, без права приговора, 
неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, на вредност од 10% од процењене вредности 
без ПДВ, оквирног споразума.  
 Гаранција ће бити издата са роком важности од 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока 
за завршетак посла.  
Наручила ће активирати банкарску гаранцију у случају: 

- у случају да Извршилац не изврши своје обавезе по основу овог споразума, 
- у случају да Извршилац доспе у доцњу сходно одредбама члана 4. став 2. овог споразума 
- у случају да се се записнички уписом у дневник утврди да услуге Извршиоца имају 

недостатке у квалитету и грешке и Извршилац исте не отклонити у року констатованом у 
дневнику. 

Гарантни рок за услуге није  предвиђен. 
 

 
Члан 7. 

 Обавезује се Извршилац да у року од 10 дана од дана закључења овог Оквирног споразума 
достави Наручиоцу лагер листу резервних делова и материјала који су дефинисани у Прилогу 2. 
Конкурсне документације – Минимална залиха резервних делова и материјала за одржавање јавног 
осветљења. 
 Обавезује се Извршилац да у року од 10 дана од дана закључења овог Оквирног споразума 
достави Наручиоцу доказ о поседовању сервисно-магацинског простора минималне површине 550м2, 
који се налази на територији Града Суботице или на удаљености до 50 км од Града Суботице (уговор 
о куповини, закупу или слично). 
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 Уз доказ из претходног става овог члана прилаже се и фотокопија употребне дозволе за 
сервисно-магацински простор. 
 Извршилац је у обавези да обезбеди приступ у трафо станице приликом отклањања кварова 
на јавном осветљењу. 

Извршилац се обавезује да у року од 3 дана од дана закључења овог Уговора са 
„Електродистрибуцијом Суботица“ из Суботице закључи Уговор о међусобној сарадњи на пословима 
одржавања уличне расвете. 
 

Члан 8. 
 Извршилац ће све послове по овом споразуму обављати на основу општих правила посла и 
струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене 
послове и радове по овом споразуму. 
 Извршилац је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду 
приликом извршења услуга предвиђених овим споразумом, а у складу са Законом и то за све време 
припреме и извршења послова.  
 Исто тако Извршилац је дужан да приликом извршења услуга по потреби обезбеди несметан 
саобраћај и да видно обележи потребном сигнализацијом градилиште у циљу безбедности учесника у 
саобраћају.  
 Извршилац се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга услуга по овом  уговору, а која 
директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити. За наведене интервенције 
Извршиоц је у обавези да одмах обавести Наручиоца. 
 Захтеве према Извршиоцу за извршење послова од стране разних овлашћених инспекцијских 
и других надлежних служби који налажу проширење обима послова, Извршилац је дужан проследити 
Наручиоцу на увид и одобрење. 
 Извршилац је одговоран за евентуалну штету на покретним и непокретним добрима која може 
настати услед пружања услуга по овом уговору. Извршилац је дужан након извршења свих врста 
услуга по овом уговору да радни простор и локалитет доведе у првобитно стање – пре отпочињања 
извршења. 

Извршилац је у обавези да након демонтаже одложи и чува елементе божићно-новогодишњег 
украсног осветљења у сувом складишном простору.  

Наручилац и Извршилац ће саставити  записник о извршеној дефектажи и процени 
могућности поновног коришћења у следећој сезони за сваки украс и украсни садржај посебно 

 
Члан 9. 

Уговорне стране  Оквирни споразум могу раскинути једностраном изјавом воље, дате 
писменим путем. 

Рок за случај из става 1. овог члана, за обе уговорне стране износи 30 (тридесет) дана од дана 
када писмено обавештење буде уручено другој уговорној стани. 

 
Члан 10. 

 
Количине и квалитет извршених послова Извршиоца контролисаће и пратиће представник 

Наручиоца у виду овере дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање 
извршене реализације као и плаћања. 

 
Ако се записнички уписом у дневник утврди да услуге Извршиоца  имају недостатке у 

квалитету и грешке, Извршилац  мора исте отклонити у примереном року констатованом у дневнику. 
 
Извршилац мора имати оригиналне Атесте о квалитету издате од стране овлашћене 

институције са територије Србије ( за производе из иностранства и оригинал атест земље порекла, са 
званичним преводом). 
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Члан 11. 
 Извршилац је обавезан да потпише и овери печатом све примерке споразума које му 
Наручилац достави у року од 5 календарских дана од дана пријема, а уколико то не учини у 
наведеном року, Наручилац ће сматрати да је извршилац одбио да потпише исти и да су се тиме 
стекли услови за примену члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама. 
 
 

Члан 12. 

 Измене и допуне овог споразума вршиће се Анексом оквирног споразума у свему у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 13. 

Овај споразум сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоц задржава 4 
(четири) примерака а Извршилац 2(два) примерака. 

 
Члан 14. 

На све што није регулисано клаузулама овог споразума, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
Саставни део  су: 
-Образац Понуде, 
-Образац Техничке спецификације, 
-Образац структуре цене 
 
  ЗА ИЗВРШИОЦА                         ЗА НАРУЧИОЦА 
         Д и р е к т о р,                             Д и р е к т о р, 
_________________________                                                                ___________________________ 
 

Напомена:  
Модел оквирног споразума понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвршиоца у моделу 

оквирног спораума морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвршиоци. 
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Образац – 17. 
 
 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА  

 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношцу да ћу: 

 
 

- у року од 5 дана од дана закључења овог споразума о јавној набавци наручиоцу доставити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла плативе на први позив без приговора у износу 
од 10% од процењене вредности без ПДВ, оквирног споразума, са роком важности 30 дана 
дужим од уговореног рока за завршетак услуга,  

 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у следећим 

случајевима: 
- у случају да извршилац не изврши своје обавезе по основу овог споразума, 
- у случају да извршилац доспе у доцњу сходно одредбама члана 4. став 2. споразума 
- у случају да се се записнички уписом у дневник утврди да услуге извршиоца имају недостатке у 

квалитету и грешке и извршилац исте не отклони у року. 
 

 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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 Прилог 2 

МИНИМАЛНА ЗАЛИХ  РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА 
 ЗА ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНОГ ОСВЈЕТЉЕЊА 

19Red. br.  Jed. mere Količina 

 Natrijumove sijalice visokog pritiska   

1 NAV-T 70 SUPER 4Y kom 500 

2 NAV-T 100 SUPER 4Y kom 20 

3 NAV-T 150 SUPER 4Y kom 50 

4 NAV-T 250 SUPER 4Y kom 30 

 Metal-halogene sijalice   

5 CMH 70/TT/UVC/830/E27 kom 15 

6 CMH 100/TT/UVC/830/E40 kom 50 

7 CMH 150/TT/UVC/830/E40 kom 30 

 Prigušnice za natrijumove i metal-halogene sijalice   

8 N/70W Tip DNVL 530-70 kom 10 

9 N/100W Tip DNVL 530-100 kom 5 

10 N/150W Tip DNVL 530-150 kom 5 

11 N/250W Tip DNVL 530-250 kom 5 

 Upaljači za natrijumove i metal-halogene sijalice   
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12 70 - 400W Tip VS 70-400 Schwabe kom 20 

 Oprema za svetiljke   

13 Ploča sa predspojnim uređajima OPALO-1/70W Minel Schreder kom 10 

14 
Ploča sa predspojnim uređajima OPALO-1/100W Minel-

Schreder 
kom 3 

15 Protektor OPALO-1 kom 5 

16 Protektor  RIANA kom 2 

  Svetiljke   

17 VOLTANA3 24LED 55W  6553 Lm kom 5 

18 ZELA 24LED 41W  5200 Lm kom 1 

19 ALBANY  I / 150 / E40 / 1627 (BALKAN) kom 1 

20 STILSKA Tip “Subotica-2“ LED 50 kom 1 

 Kandelaberi   

21 Stilski kandelaber tip „SUBOTICA-2“ kom 1 

22 Stilski kandelaber tip „Palić-2“ kom 1 

 Elementi za upravljanje i zaštitu   

23 Uklopnik tip AR 10 Metrika Instrumenti Subotica kom 5 

24 Uklopnik tip AR 12 Metrika Instrumenti Subotica kom 5 

25 Fotorelej tip FR 10 Metrika Instrumenti Subotica kom 10 

26 Ind. Com. DECODE GPRS ROUTER 900/1000 MHz Inter kom 1 
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point  

27 Kontaktor tip  63 220 V kom 4 

28 Kontaktor tip  45-22 220V kom 4 

29 Postolje osigurača NV00-125 A / I kom 5 

30 Postolje osigurača tropolno 125 A / III kom 4 

31 Tropolni rastavljač 160A / III kom 3 

32 Uložak osigurača D2/2A-25A TU ELCO kom 50 

33 Uložak osigurača NV00/36A-125A kom 50 

34 Osigurač FRA 5-16A kom 20 

 Provodnici i kablovi        

35 Al/Če 25mm² m 500 

36 XOO/0-A 2x16mm² m 500 

37 PP 2x1,5mm² m 200 

38 PPY 3x1,5mm² m 200 

39 PPOO 4x6mm² m 200 

40 PPOO 4x10mm² m 200 

 Kablovske spojnice   

41 Termoskupljaljuća kablovska spojnica 6-10 mm² kom 5 

42 Termoskupljaljuća kablovska spojnica 16-25 mm² kom 5 

 Šaht poklopac   
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43 Fi 600mm za teški saobraćaj kom 1 

 


