
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404- 274/ 2019-IV 
Датум: 28.05.2019. 
Апатин 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин  објављује: 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
у поступку јавне набавке радова 

- АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД 
ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ 

РЕДНИ БРОЈ:  20/2019 
 

 
У конкурсној документацији , на стр.10 и  стр. 11. у делу Додатних услова, финансијски 

и пословни капацитет, као и начин доказивања истог гласио је: 
 
 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
Докази: 
Уколико је Понуђач правно лице, 
доставља: 
Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за  три 
обрачунске године, и то за  2016. 2017. и 
2018. годину. 
Уколико је Понуђач предузетник ПДВ 
обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, доставља: 
Биланс стања и биланс успеха са 
извештајем овлашћеног ревизора, порески 
биланс и пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на приход од 

 
 
 

 
 
 
- Понуђач треба да докаже да је у протекле 
три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. 
години) остварио  укупан  пословни 
приход,  у  износу  не мањем од: 
42.635.700,00  динара без ПДВ-а; 
 
 
 
 

- Понуђач треба да докаже да  у последњих   
6  месеци који претходе месецу 
објављивања Позива за подношење 
понуда,  није био у блокади 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровао обављање 
делатности за три обрачунске године 
(2016., 2017. и 2018. годину); потврду 
пословне банке о оствареном укупном 
промету на пословном – текућем рачуну  за 
три обрачунске године 2016, 2017. и 2018. 
годину ; 
Уколико претходно наведени документи за 
предузетника не садрже податке о блокади 
за тражени временски период, понуђач је 
дужан да докаже да није био у блокади у 
периоду од 12 месеци пре објављивања 
јавног позива, који предходи месецу у коме 
је објављен позив за подношње понуда, 
прилагањем и Потврде Народне банке 
Србије, Одељење за принудну наплату, 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 
период. 
 
- Понуђач доставља Потврду Народне 
банке Србије, Одељења за принудну 
наплату, Крагујевац о "броју дана 
неликвидности". 
НАПОМЕНА:  
Наведене доказе, понуђач није у обавези 
да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници АПР-а и 
Народне банке Србије. 
У наведеном случају понуђач доставља 
интернет страницу на којој се тражени 
подаци налазе и фотокопију странице. 
У случају подношења заједничке понуде, 
задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача 
испуњавају заједно.  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, 
за подизвођача не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је 
понуђач дужан да сам испуни задати услов. 
 
_____________________________________ 
 
 
- Доставити оверену референц листу са 
списком наручилаца и осталим потребним 
подацима као и Потврде наручилаца да је 
понуђач успешно извршио уговорене 
обавезе, или копије уговорa са окончаним 
ситуацијама. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
 Понуђач треба да докаже да је у 

предходне 3 године, рачунајући од 
дана објављивања Позива за 
подношење понуда, успешно 
извршио уговорене послове на 
изградњи, реконструкцији и 



одржавању јавне или декоративне 
расвете у укупној вредности од 
најмање: 21.317.850,00  динара без 
ПДВ-а.  

 Понуђачи су у обавези због 
специфичности опреме да на дан 
предаје понуде донесу узорке у 
складу са техничким 
карактеристикама из предмера и 
предрачуна са назнаком :“Узорци за 

јавну набавку 20/2019- НЕ ОТВАРАТИ 

ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ“ на 
адресу наручиоца   и то за следеће 
типове опреме (материјала) : 

 за мониторинг и управљање јавним 
осветљењем: контролер јавног 
осветљења који се састоји од: 
Управљачког модула, 
Комуникационог модула ГПРС и 
Мерног модула 

 по две светиљке од сваког 
понуђеног типа светиљки. 

НАПОМЕНА: Понуђачима који не 
буду изабрани, достављени узорци 
ће бити враћени на њихов захтев по 
оканчању постука јавне набавке у 
закључењу уговора. Изабраном 
понуђачу , на љегов захтев узорци 
ће бити враћени по завршеном 
поступку јавне набавке а након 
извршене комплетне испоруке.  

• Да има Ауторизација 
произвођача MAF (Manufacturer 
Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач 
овлашћен за продају, испоруку и 
монтажу контролера јавног 
осветљења према предмеру и 
предрачуну у конкурсној 
документацији 

• Да има Ауторизација 
произвођача MAF (Manufacturer 
Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач 
овлашћен за продају, испоруку и 
монтажу светиљки јавног 
осветљења према предмеру и 

 
 
 
 
 
- Понуда Понуђача који не достави узорке 
сматраће се неприхватљивом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Фотокопија MAF-a издатог од стране 
произвођача опреме Ауторизација 
(овлашћење или потврда) произвођача 
којом произвођач гарантује да је 
понуђач овлашћен за продају, 
инсталирање и монтажу предметне 
опреме (светиљки јавног осветљења, 
контролера јавног осветљења) коју нуди 
у поступку јавне набавке. Ауторизација 
мора бити издата након дана 
објављивања позива за ову јавну 
набавку и мора да гласи на име 
понуђача који доставља понуду.  

Уколико понуду подноси група 
понуђача, овај услов могу испуњавати 
заједнички, тј. кумулативно. 



предрачуну у конкурсној 
документацији. 

 Да поседује следеће стандарде:  
 

- ISO 9001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 14001– Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- OHASAS 18001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 27001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 50001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

 
 
 -  Копија  важећих  сертификата. 
 
 
 

 
 
Мења се и  сада гласи : 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
Докази: 
Уколико је Понуђач правно лице, 
доставља: 
Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за  три 
обрачунске године, и то за  2015. 2016. и 
2017. годину. 
Уколико је Понуђач предузетник ПДВ 
обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, доставља: 
Биланс стања и биланс успеха са 
извештајем овлашћеног ревизора, порески 
биланс и пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој 

 
 
 

 
 
 
- Понуђач треба да докаже да је у периоду 
од  три обрачунске  године (2015, 2016 и 
2017. години) остварио  укупан  пословни 
приход,  у  износу  не мањем од: 
42.635.700,00  динара без ПДВ-а; 
 
 
 
 

- Понуђач треба да докаже да  у последњих   
6  месеци који претходе месецу 
објављивања Позива за подношење 
понуда,  није био у блокади 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

територији је регистровао обављање 
делатности за три обрачунске године 
(2015., 2016. и 2017. годину); потврду 
пословне банке о оствареном укупном 
промету на пословном – текућем рачуну  за 
три обрачунске године 2015, 2016. и 2017. 
годину ; 
Уколико претходно наведени документи за 
предузетника не садрже податке о блокади 
за тражени временски период, понуђач је 
дужан да докаже да није био у блокади у 
периоду од 6 месеци пре објављивања  
Позива, који предходи месецу у коме је 
објављен Позив за подношње понуда, 
прилагањем и Потврде Народне банке 
Србије, Одељење за принудну наплату, 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 
период. 
 
- Понуђач доставља Потврду Народне 
банке Србије, Одељења за принудну 
наплату, Крагујевац о "броју дана 
неликвидности". 
НАПОМЕНА:  
Наведене доказе, понуђач није у обавези 
да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници АПР-а и 
Народне банке Србије. 
У наведеном случају понуђач доставља 
интернет страницу на којој се тражени 
подаци налазе и фотокопију странице. 
У случају подношења заједничке понуде, 
задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача 
испуњавају заједно.  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, 
за подизвођача не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је 
понуђач дужан да сам испуни задати услов. 
 
_____________________________________ 
 
 
- Доставити оверену референц листу са 
списком наручилаца и осталим потребним 
подацима као и Потврде наручилаца да је 
понуђач успешно извршио уговорене 
обавезе, или копије уговорa са окончаним 
ситуацијама. 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
 Понуђач треба да докаже да је у 

предходних 5 година, рачунајући од 
дана објављивања Позива за 
подношење понуда, успешно 
извршио уговорене послове на 
изградњи, реконструкцији и 
одржавању јавне или декоративне 
расвете у укупној вредности од 



најмање: 40.000.000,00  динара без 
ПДВ-а, а од чега 14.000.000,00 
динара без ПДВ-а за референце 
које укључују и имплементацију 
система за даљинско управљање и 
мониторинг јавним осветљењем са 
извлачењем блока јавног 
осветљења из трафостаница у 
слободно стојеће разводне ормаре.  

 Понуђачи су у обавези због 
специфичности опреме да на дан 
предаје понуде донесу узорке у 
складу са техничким 
карактеристикама из предмера и 
предрачуна са назнаком :“Узорци за 

јавну набавку 20/2019- НЕ ОТВАРАТИ 

ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ“ на 
адресу наручиоца   и то за следеће 
типове опреме (материјала) : 

 за мониторинг и управљање јавним 
осветљењем: контролер јавног 
осветљења који се састоји од: 
Управљачког модула, 
Комуникационог модула ГПРС и 
Мерног модула 

 по две светиљке од сваког 
понуђеног типа светиљки. 

НАПОМЕНА: Понуђачима који не 
буду изабрани, достављени узорци 
ће бити враћени на њихов захтев по 
оканчању постука јавне набавке у 
закључењу уговора. Изабраном 
понуђачу , на љегов захтев узорци 
ће бити враћени по завршеном 
поступку јавне набвке а након 
извршене комплетне испоруке.  

• Да има Ауторизација 
произвођача MAF (Manufacturer 
Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач 
овлашћен за продају, испоруку и 
монтажу контролера јавног 
осветљења према предмеру и 
предрачуну у конкурсној 
документацији 

• Да има Ауторизација 
произвођача MAF (Manufacturer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Понуда Понуђача који не достави узорке 
сматраће се неприхватњивом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Фотокопија MAF-a издатог од стране 
произвођача опреме Ауторизација 
(овлашћење или потврда) 
произвођача којом произвођач 
гарантује да је понуђач овлашћен за 
продају, инсталирање и монтажу 
предметне опреме (светиљки јавног 
осветљења, контролера јавног 
осветљења) коју нуди у поступку јавне 
набавке. Ауторизација мора бити 
издата након дана објављивања 



Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач 
овлашћен за продају, испоруку и 
монтажу светиљки јавног 
осветљења према предмеру и 
предрачуну у конкурсној 
документацији. 

 Да поседује следеће стандарде:  
 

- ISO 9001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 14001– Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- OHASAS 18001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 27001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

- ISO 50001 – Инжењеринг, 
пројектовање, извођење радова 
слабе и јаке струје 

позива за ову јавну набавку и мора да 
гласи на име понуђача који доставља 
понуду.  
Уколико понуду подноси група 
понуђача, овај услов могу испуњавати 
заједнички, тј. кумулативно. 
 

 
 -  Копија  важећих  сертификата. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



У конкурсној документацији , на стр.34 , ОБРАЗАЦ 5 гласио је: 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 5) 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     
 
И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У 
ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ,  број: 
20/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да остварени пословни приход у периоду од три године (2016, 2017, 2018) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од 42.635.700,00  динара; 
Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, није био у блокади; 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
• Да је понуђач у периоду од предходних три године до објаве позива за подношење 
понуда успешно извршио уговорене послове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавне 
или декоративне расвете у вредности од најмање 21.317.850,00  динара без ПДВ-а  
• Понуђачи су у обавези због специфичности опреме да на дан предаје понуде донесу 
узорке у складу са техничким карактеристикама из предмера и предрачуна са назнаком 
:“Узорци за јавну набавку 20/2019- НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ“ на 
адресу наручиоца   и то за следеће типове опреме (материјала) : 

  за мониторинг и управљање јавним осветљењем: контролер јавног 
осветљења који се састоји од: Управљачког модула, Комуникационог модула 
ГПРС и Мерног модула 

 по две светиљке од сваког понуђеног типа светиљки. 



НАПОМЕНА: Понуђачима који не буду изабрани, достављени узорци ће бити враћени на њихов 
захтев по оканчању постука јавне набавке у закључењу уговора. Изабраном понуђачу , на 
љегов захтев узорци ће бити враћени по завршеном поступку јавне набвке а након извршене 
комплетне испоруке.  
• Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, испоруку и монтажу контролера 
јавног осветљења према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији 
• Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, испоруку и монтажу светиљки јавног 
осветљења према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији. 
Да поседује следеће стандарде:  
- ISO 9001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 14001– Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- OHASAS 18001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 27001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 50001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Да понуђач има у свом власништву или на основу закупа у складу са Законом минимално: 
• четири ауто корпе висине дизања минимум 12 метара; 
• два теретна возила 
• један агрегат минималне снаге 2 kW 
• минимум 4 доставна возила за превоз техничара, опреме и алата за монтажу   
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да Понуђач  располаже  довољним  кадровским  капацитетом  уколико  има запослених на 
неодређено и/или одређено време или радно ангажована (сходно члану 197. -202. Закона о 
раду), следећа лица 
• Минимум 1 инжењера са лиценцом 353 и 1 инжењера 453  
• Минимум  1 инжењера са лиценцом 350 и 1 инжињера 450  
• Минимум 6 (шест) електроинсталатера или монтера или електричара од којих су 
четири манипуланта ауто корпе 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                          Понуђач: 
Датум:_____________                                                 М.П.                                        
_____________________                                                         
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
 

 
 
 
 
 
 

  



Мења се и сада гласи:  
          

(ОБРАЗАЦ 5) 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     
 
И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У 
ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ,  број: 
20/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

  Да  је понуђач  у периоду  од три обрачунске године (2015, 2016, 2017) остварио укупан 
пословни приход, у износу не мањем од 42.635.700,00  динара; 
Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, није био у блокади; 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
• Да је понуђач у периоду од предходних пет година од дана  објаве Позива за 
подношење понуда успешно извршио уговорене послове на изградњи, реконструкцији и 
одржавању јавне или декоративне расвете у укупној вредности од најмање 40.000.000,00  
динара без ПДВ-а, а од чега 14.000.000,00 динара без ПДВ-а за референце које укључују и 
имплементацију  система за даљинско управљање и мониторинг јавним осветљењем са 
извлачењем блока јавног осветљења из трафостаница у слободно стојеће разводне ормаре. 
• Понуђачи су у обавези због специфичности опреме да на дан предаје понуде донесу 
узорке у складу са техничким карактеристикама из предмера и предрачуна са назнаком 
:“Узорци за јавну набавку 20/2019- НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ“ на 
адресу наручиоца   и то за следеће типове опреме (материјала) : 

  за мониторинг и управљање јавним осветљењем: контролер јавног 
осветљења који се састоји од: Управљачког модула, Комуникационог модула 
ГПРС и Мерног модула 



 по две светиљке од сваког понуђеног типа светиљки. 
НАПОМЕНА: Понуђачима који не буду изабрани, достављени узорци ће бити враћени на њихов 
захтев по оканчању постука јавне набавке у закључењу уговора. Изабраном понуђачу , на 
љегов захтев узорци ће бити враћени по завршеном поступку јавне набвке а након извршене 
комплетне испоруке.  
• Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, испоруку и монтажу контролера 
јавног осветљења према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији 
• Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form)  којом 
произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, испоруку и монтажу светиљки јавног 
осветљења према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији. 
Да поседује следеће стандарде:  
- ISO 9001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 14001– Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- OHASAS 18001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 27001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
- ISO 50001 – Инжењеринг, пројектовање, извођење радова слабе и јаке струје 
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Да понуђач има у свом власништву или на основу закупа у складу са Законом минимално: 
• четири ауто корпе висине дизања минимум 12 метара; 
• два теретна возила 
• један агрегат минималне снаге 2 kW 
• минимум 4 доставна возила за превоз техничара, опреме и алата за монтажу   
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да Понуђач  располаже  довољним  кадровским  капацитетом  уколико  има запослених на 
неодређено и/или одређено време или радно ангажована (сходно члану 197. -202. Закона о 
раду), следећа лица 
• Минимум 1 инжењера са лиценцом 353 и 1 инжењера 453  
• Минимум  1 инжењера са лиценцом 350 и 1 инжињера 450  
• Минимум 6 (шест) електроинсталатера или монтера или електричара од којих су 
четири манипуланта ауто корпе 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                          Понуђач: 
Датум:_____________                                                 М.П.                                        
_____________________                                                         
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
 
 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 


