ПРИЛОГ 1

УГОВОРНИ ОБЈЕКАТ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО
СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

У следећим табелама су сумарно приказани подаци о Уговорном објекту.

Врста
бандере

Тип
светиљке

СРЕМСКА

БС

ВСЖ

3

ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА

БС

ЕМПА

8

СКОПЉАНСКА

БС

ВСЖ

7

КНЕЗА ЛАЗАРА

КАН

ОПАЛО

КАН

БАЛКАН

БС

ВСЖ

БОШКА ВРЕБАЛОВА

КАН

ОПАЛО

64

ВОЈЕ БОГДАНОВИЋА

БС

САФИР

53

СОЛУНСКИХ РАТНИКА

БС

САФИР

31

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА

БС

ВСЖ

8

БС

ВСЖ

34

БС

РЕФ

ПРВОМАЈСКА

БС

ВСЖ

17

РАМСКА

БС

ВСЖ

11

11.ОКТОБАР

БС

ВСЖ

46

ИВЕ Л. РИБАРА

БС

ВСЖ

17

ДИМИТРИЈА
ТРИФУНОВИЋА

БС

ВСЖ

5

БЛАГЕ СТЕВИЋА

БС

ВСЖ

8

МАЈКЕ ЈУГОВИЋА

БС

ВСЖ

9

МИЛУТИНА
СИМЕУНОВИЋА

БС

ВСЖ

8

АНДРЕ ЉУБИЧИЋА

БС

ВСЖ

11

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

БС

ВСЖ

13

САВЕ КОВАЧЕВИЋА

БС

ВСЖ

18

БЕОГРАДСКА

БС

ВСЖ

16

БС

ВСЖ

15

БС

ВСЖ

7

БС

ВСЖ

22

БС

ВСЖ

9

Назив улице-места

Hg
Na
Na
125W 70W 150W

Na
250W

MH
70W

МH
MH
100W 400W

ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ОБАЛА КРАЉА ПЕТРА

АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ

ХАЈДУК ВЕЉКОВА
ПЕРЕ МЕТАЛЦА

15
44

40

7

8

2

КАН

АЛУРА

6

БС

ВСЖ

8

БС

ВСЖ

11

БС

ВСЖ

19

БС

ВСЖ

24

БС

ВСЖ

17

БС

ВСЖ

11

БС

ОПАЛО

БС

ВСЖ

11

БС

ВСЖ

39

БС

ВСЖ

11

БС

ВСЖ

9

ОБИЛИЋЕВА

БС

ВСЖ

9

ШУМАДИЈСКА

БС

ВСЖ

14

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА

БС

ВСЖ

11

ВУКА КАРАЏИЋА

БС

ВСЖ

8

ПРИЗРЕНСКА

БС

ВСЖ

6

БОШКА БУХЕ

БС

ВСЖ

15

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

БС

ВСЖ

11

РАВАНИЧКА

БС

ВСЖ

9

ЖИЧКА

БС

ВСЖ

7

ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

БС

ВСЖ

11

ЦВИЈИЋЕВА

БС

ВСЖ

9

СТОЛЕТА ОПАНЧАРА

БС

ВСЖ

5

БС

РЕФ

БС

ВСЖ

11

ДОСИТЕЈЕВА

БС

ВСЖ

6

СИНЂЕЛИЋЕВА

БС

ВСЖ

8

САРАЈЕВСКА

БС

ВСЖ

4

ПИНКУМ

БС

ВСЖ

7

ВОЈВОДЕ МИЛЕНКА

БС

ВСЖ

6

ВИНОГРАДАРСКА

БС

ВСЖ

12

ГРОБЉАНСКА

БС

ВСЖ

11

КЕЈ

КАН

БАЛКАН

ПАРКОВИ

КАН

АЛУРА

МИРОСЛАВА ТИРШЕ
БРАЋЕ БУЂОНИ
ЖИКЕ ПОПОВИЋА
АЛАСКА
СВЕТОСАВСКА
ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА
КАРАЂОРЂЕВА

ВОЈВОДЕ МИШИЋА

10

1

17

9
49

2

ТРГ МЛАДЕНА
МИЛОРАДОВИЋА

КАН

АЛУРА

МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ

БС

ВСЖ

2

ВОЈВОДЕ ДОБРИНЦА

БС

ВСЖ

2

ТРГ ПРОЛЕТЕРСКИХ
БРИГАДА

БС

ВСЖ

7

ПРОФЕСОРА
МИЛЕНКОВИЋА

БС

ВСЖ

2

ЖИКЕ БАБИНОГ

БС

ВСЖ

2

ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА
ШПАНЦА

БС

ВСЖ

5

ЦАРА ДУШАНА

БС

ВСЖ

9

ВЛАСТИМИРА
ПАВЛОВИЋА ЦАРЕВЦА

БС

ВСЖ

6

ВОЈВОДА ПУТНИК

БС

ВСЖ

3

ЊЕГОШЕВА

БС

ВСЖ

2

БРАНИЧЕВСКА

БС

ВСЖ

3

БАНАТСКА

БС

ВСЖ

3

МОРАВСКА

БС

ВСЖ

8

ДРИНСКА

БС

ВСЖ

8

БОЖИДАРА
ДИМИТРИЈЕВИЋА
КОЗИЋА

БС

ВСЖ

7

ДОБРАНСКА

БС

ВСЖ

3

НУШИЋЕВА

БС

ВСЖ

5

ПЕЋКА

БС

ВСЖ

5

МАЛИ РАСАДНИК

БС

ВСЖ

11

МЛАВСКА

БС

ВСЖ

1

ЦЕРСКА

БС

ВСЖ

2

ПАВЛА САВИЋА

БС

ВСЖ

13

КРФСКА

БС

ВСЖ

9

ЂУРЕ ЈАКШИЋА

БС

ВСЖ

5

СТАРИНЕ НОВАКА

БС

ВСЖ

5

СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

БС

ВСЖ

3

БРАЋЕ ЂОРЂЕВИЋ

БС

ВСЖ

6

САВЕ ОБРАДОВИЋ

БС

ВСЖ

2

БОЉЕТИНСКА

БС

ВСЖ

11

40

3

КУСИЋКИ ПУТ

БС

ВСЖ

15

КАПЕТАН МИШИНА

БС

ВСЖ

2

КАН

БАЛКАН

КАН

РЕФ

КАН

БАЛКАН

КАН

З-3

КАН

ОПАЛО

КАН

БАЛКАН

11

КАН

БАЛКАН

25

КАН

АЛУРА

КАН

РЕФ

ВИКЕНД НАСЕЉЕ
ЈЕДАНАЕСТ

КАН

БАЛКАН

36

РИТСКА

КАН

БАЛКАН

11

ЛОВАЧКА

КАН

БАЛКАН

15

ГРАДИШТАНСКА

КАН

БАЛКАН

59

СТАРИ БЕЛИ БАГРЕМ

КАН

АЛУРА

20

РИБАРСКА

КАН

АЛУРА

22

КУПАЛИШТЕ

КАН

БАЛКАН

ОСТАЛЕ СПОРЕДНЕ
УЛИЦЕ

КАН

АЛУРА

НАСЕЉЕ БЕЛИ
БАГРЕМ

ЈЕЗЕРСКА

ШЕТАЛИШТЕ
КАРПАТСКА

40
6
20

20
3

16

12
6

25

25
43

812

79

303

175

40

186

15

1610
На основу пописа, констатовано је да у општини Велико Градиште има укупно 1607 лампи које
су предмет замене или реконструкције
Оне су распоређене на 20 бројила.
ЛОКАЦИЈА

БРОЈ БРОЈИЛА

Велико Градиште и Бели
Багрем

20

Тренутно, систем јавног осветљења на територији оптине Велико Градиште је опремљен са
уређајима за управљање на основу идентитета дневне светлости (фото реле– FOREL) и
конекторима разне снаге.
Поред наведеног постоји и 3 сијалична места веће снаге који служе за рефлекторско
осветљење и они нисупредмет замене.
4

Расположиви подаци о годишњим трошковима:
 досадашња просечна годишња потрошња електричне енергије за јавну расвету на
предметним локацијама: 1.028.243,00 kWh
 досадашњи просечни годишњи трошак за електричну енергију и остале накнаде:
10.128.782,35 (84.836,00 ЕУР) , курс еура НБС на дан 22.08.2017 119,3925
 досадашња просечна годишња издвајања Јавног партнера за одржавање постојеће
инфраструктуре јавног осветљења: 1.440.128,00 РСД (9.549,41 ЕУР) курс еура НБС на
дан 22.08.2017 119,3925)

5

ПРИЛОГ 2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ОБЈЕКТУ
У ОКВИРУ УГОВОРНОГ ОБЈЕКТА

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО
СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

6

Увод
Информације достављене на обрасцу „ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОБЈЕКТУ”
односе се на све Уговорне објекте наведене у Прилогу 1 и чине саставни део овог уговора.
Податке је припремио Наручилац са највећом могућом пажњом и представљају основ за
прорачуне Понуђача.
Међутим, дужност је Понуђача да провери исправност података и да их коригује ако је
неопходно.
Сви упити о подацима се могу послати следећој особи за контакт:
Општина/град:

Општина Велико Градиште

Адреса:

Житни трг 1, 12220 Велико Градиште

Особа за контакт:

Зоран Стипановић

E-mail:

jpp.rasveta.velikogradiste@gmail.com

7

Распоред светиљки по карактеристичним профилима у односу на категоризацију путева и условима
Категорија Удаљеност Међусобна Ширина пута Висина
Количина (ком)
пута
стубова од удаљеност (м)
светиљки (м)
пута (м)
стубова (м)
Карактеристични
429
М6
1
34
4
6.5
профил 1 М6
Карактеристични
387
М5
1
34
5
6.5
профил 2 М5
Карактеристични
95
М4/P3
1
30
6
8
профил 3 М5/P3
Карактеристични
64
МЕ 3
2
28
7
12
профил 5 М3
Карактеристични
15
М3/P2
0
30
7
12
профил 6 МЕ4
Карактеристични
15
P3
0
20
4
профил 7 P3
 1006
1
Напомена: Приликом припреме карактеристичног профила треба узети у обзир да је тротоар-пут асфалтни.

8

Врста
светиљке

Профил

Профил
8
Профил
9
Украсна
Профил
10
Профил
11
Профил
12
Парковска
Профил
13
Рефлектор

Профил
14

Укупан
Начин замене Шта осветљава
број

Излазни флукс целе
светиљке минимум 7.000 lm
Излазни флукс целе
Пешачку стазу
светиљке минимум 4.000 lm
Излазни флукс сијалице
Пут
минимум 10.000 lm
Излазни флукс сијалице
Пешачку стазу
минимум 7.000 lm
Излазни флукс сијалице
Пут
минимум 10.000 lm
Излазни флукс сијалице
Парк
минимум 7.000 lm
Излазни флукс целог
Кружни ток
рефлектора минимум 10.000
lm
Пут

Цела
397
Извор
светлости

192

15

Извор
светлости

Цела

Минимални услови

Број [ком.]
206
81
44
66
132
60
12
 601

9

КАТЕГОРИЈА

СНАГА
САДШЊЕ
СИЈАЛИЦЕ

УЛИЦЕ
изражено

САДАШЊИ
ТИП И
ВРСТА
СИЈАЛИЦЕ

у ”W”

САДАШЊИ
НИВО
ОСВЕТЉЕНОС
ТИ НА ПУТУ
КОЈИ ДАЈУ
ТРЕНУТНЕ
СИЈАЛИЦЕ
(на основу
мерења на
путу)
изражено у ”lx”

ME6
ME6
ME5
ME5

125 W
250 W
250 W
70 W

ME4
ME4
ME3
ME3

100 W
150 W
400W
250W

Жива (Hg)
Hg
Hg
Натријум
(Na)
Na
Na
Hg
Na

БУДУЋИ ОЧЕКИВАНИ
НИВО
ОСВЕТЉЕНОСТИ
НА ПУТУ,
ПРИМЕНОМ
ПРЕДЛОЖЕНОГ
РЕШЕЊА (ЛЕД
светиљке)
изражено у ”lx” *

2.9
3.7
3.7
6

4
4
7
7

8.6
11.1
12.8
15.5

11
11
15
15

Датум:

Датум:

За Наручиоца:

За Извршиоца:

____________________

__________________

(печат и потпис Овлашћеног представника)

(печат и потпис Овлашћеног представника)

ПРИЛОГ 3

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО
СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Прилаже се копија најповољније понуде понуђача изабрана у поступку јавне набавке

2

ПРИЛОГ 4

УПУТСТВО ЗА УТВРЂИВАЊЕ УШТЕДА У ЕНЕРГИЈИ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО
СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

3

СAДРЖAJ
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3

УВOД У MEРEЊE И ВEРИФИКAЦИJУ
СПИСAК ПAРAMETAРA
УTВРЂИВAЊE TРOШКOВA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ
ПOTРOШЊA EНEРГИJE И TРOШКOВИ EНEРГИJE У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ
TРOШКOВИ OДРЖAВAЊA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ
OПEРATИВНИ TРOШКOВИ У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ
ВEРИФИКAЦИJA УШTEДA
СMAЊEЊE ПOTРOШЊE EНEРГИJE
СMAЊEЊE TРOШКOВA OДРЖAВAЊA
ГOДИШЊA УШTEДA У OПEРATИВНИM TРOШКOВИMA

4

5
6
10
10
11
13
14
14
15
15

1.

УВOД У MEРEЊE И ВEРИФИКAЦИJУ

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa oбичнo сe сaстojи oд слeдeћих глaвних дeлoвa:
1. Mрeжa зa снaбдeвaњe (укључуjући и трaфo-стaницe);
2. Прикључнa мeстa (oбичнo стубoви);
3. Свeтиљкe/сиjaлицe (укључуjући и прeдспojнe урeђaje);
4. Jeдиницa зa дaљинскo упрaвљaњe (искључивo у случajeвимa гдe сe мoжe примeнити).
Зa пoтрeбe прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти нajрeлeвaнтниja je трeћa стaвкa нa списку, при
чeму сe свe чeтири стaвкe oднoсe нa питaњa у вeзи сa oдржaвaњeм.
Будући дa je систeм jeднoстaвaн, кao штo je гoрe oписaнo, утврђивaњe пoтрoшњe eнeргиje
зa jaвнo oсвeтљeњe мoжe бити зaснoвaнo нa прoрaчунимa инстaлисaнe снaгe, умeстo нa
мeрeњимa. Meрeњa нису увeк дoступнa или брoj сиjaлицa кoje нe рaдe ниje пoзнaт, или, пaк,
дoдaтнa пoтрoшњa oд стрaнe кoрисникa прикључeних нa мрeжу, а који у смислу закона,
неовлашћено користе електричну енерргију, мoжe пoвeћaти пoтрoшњу кoja сe мeри. Дa би сe
утврдилe уштeдe у пoтрoшњи eнeргиje нa oснoву инстaлисaнe снaгe, прoцeнaт испрaвних
сиjaлицa (LF) - кaкo je прeдвиђeнo у сврху прoрaчунa трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду - мoрa
дa будe кoнстaнтaн.
Уштeдe eнeргиje мoгу сe дoдaтнo пoвeћaти путeм дoгoвoрeнoг смaњeњa нивoa
oсвeтљeнoсти или пoтпунoг искључeњa дeлoвa систeмa jaвнoг oсвeтљeњa нa oдрeђeни врeмeнски
пeриoд тoкoм нoћи. Oбe мeрe мoрajу бити у цeлoсти прикaзaнe у прoрaчунимa.
Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa зaвисe oд пoтрeбнoг нивoa oдржaвaњa, a у oднoсу нa исти
нивo oдржaвaњa у прoшлoсти, oднoснo у oднoсу нa трoшкoвe зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa. У
случajeвимa кaдa пoступцимa oдржaвaњa у прoшлoсти ниje пoстигнут исти нивo квaлитeтa кojи
je прeдвиђeн oвим угoвoрoм, трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду трeбa дa сe
прeрaчунajу и усклaдe сa пoтрeбним нивooм квaлитeтa учинкa (LF).
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2.

СПИСAК ПAРAMETAРA

У слeдeћoj тaбeли прикaзaн je списaк рeлeвaнтних пaрaмeтaрa (вaриjaбли) зa Прaћeњe и Вeрификaциjу уштeдa у oпeрaтивним трoшкoвимa
прojeкaтa jaвнoг oсвeтљeњa.
Нajчeшћe кoришћeнe скрaћeницe у тeксту кojи слeди:
РП = Рeфeрeнтни пeриoд (BP = Baseline Period ),
ГП = Пeриoд гaрaнтoвaњa(GP = Guarantee Period)
(god) = гoдишњe/гoдишњи (p.a. = per year)
Taбeлa 1: Прeглeд рeлeвaнтних пaрaмeтaрa
Вaриjaблa Jeдиницa
Oпис
Извoр
Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у РП зa свe сиjaлицe,
Jeднaчинa бр. 5
CEBa
[€/god]
прoрaчунaти нa oснoву гoдишњe пoтрoшњe и
рeфeрeнтнe цeнe.
Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у ГП зa свe сиjaлицe,
CEGa
[€/god]
прoрaчунaти нa oснoву гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje Jeднaчинa Jeднaчинa бр. 15
и рeфeрeнтнe цeнe.
Teндeрскa дoкумeнтaциja - Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли
измeђу двe oпциje:
Taбeлa 3 или врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу кojи je пoтписaн
Tрoшкoви рaдa пo сaту
нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe двe гoдинe
CHML
[€/h]
Tрoшкoви зa oсoбљe кoje рaди нa oдржaвaњу (зaмeнa
прe oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe унaпрeђeњa eфикaснoг
сиjaлицa)
кoришћeњa eнeргиje. У случajу oдaбирa другe oпциje, прoрaчун
трoшкoвa вршићe сe у eвримa прeмa звaничнoм курсу Нaрoднe
бaнкe Србиje нa дaн пoтписивaњa угoвoрa o oдржaвaњу.
Tрoшкoви изнajмљивaњa пo сaту кaмиoнa сa кoрпoм
CHMM
[€/h]
Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду
пoтрeбнoг зa зaмeну сиjaлицa (или кoмпoнeнти)
CMAT,i [€]
Tрoшкoви мaтeриjaлa зa jeдну сиjaлицу типa „i”
Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду
Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa свих типoвa
CMBa
[€/god]
Jeднaчинa бр. 9
сиjaлицa рaди утврђивaњa трoшкoвa oдржaвaњa у РП
Прoсeчни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa jeднe
Jeднaчинa бр. 6
CMBa,i [€/god]
сиjaлицe типa „i” рaди утврђивaњa трoшкoвa
oдржaвaњa у РП
Укупни гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви зa свe
COBa
[€/god]
Jeднaчинa бр. 10
типoвe сиjaлицa у РП
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Вaриjaблa Jeдиницa
CSEGa

[€/god]

CSMGa

[€/god]

CSOPa

[€/god]

CXa,i
EBa

[€/god]
[MWh/god]

EBFa

[MWh/god]

EBOa

[MWh/god]

EBRa

[MWh/god]

EGa

[MWh/god]

EGFa

[MWh/god]

EGOa

[MWh/god]

EGRa

[MWh/god]

EPr

[€/MWh]

HBF,i

[h/god]

HBO,i

[h/god]

HBR,i

[h/god]

HGF,i

[h/god]

HGO,i

[h/god]

Oпис
Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa eнeргиje у ГП.
Рaзликa у гoдишњим трoшкoвимa eнeргиje у РП и ГП
Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa oдржaвaњa у ГП
Уштeдa у укупним гoдишњим oпeрaтивним
трoшкoвимa у ГП
Гoдишњи трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i”
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe сиjaлицe у РП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у РП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe сиjaлицe у ГП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у ГП
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП
Рeфeрeнтнa цeнa eнeргиje
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у РП
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje су
дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у ГП
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Извoр
Jeднaчинa бр. 16
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 4)
Jeднaчинa бр. 17
Jeднaчинa бр. 8
Jeднaчинa бр. 4
Jeднaчинa бр. 1
Jeднaчинa бр. 2
Jeднaчинa бр. 3
Jeднaчинa бр. 4
Jeднaчинa бр. 11
Jeднaчинa бр. 12
Jeднaчинa бр. 13
Teндeрскa дoкумeнтaциja
Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи (Прилoг
2). Брoj рaдних сaти нe мoжe бити мaњи oд 4.100 сaти гoдишњe
Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи
(Прилoг 2).
Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи
(Прилoг 2).
Прoписaни oд стрaнe Oпштинe, трeбa дa буду исти кao пoд HBF,и
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Вaриjaблa Jeдиницa
HGR,i

[h/god]

HX

[h]

i

[-]

LF

[-]

Li

[W]

LLi

[W]

LR,i

[W]

1

Oпис
Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje
дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП
Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну jeднe сиjaлицe,
укључуjући и другe кoмпoнeнтe

Извoр
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Teндeрскa дoкумeнтaциja: Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли измeђу двe oпциje:
Taбeлa 3 или врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу кojи je пoтписaн нaкoн
спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe двe гoдинe прe
oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe Унaпрeђeњa eфикaснoг кoришћeњa
eнeргиje. У случajу oдaбирa другe oпциje, прoрaчун трoшкoвa вршићe сe
у eвримa прeмa звaничнoм курсу Нaрoднe бaнкe Србиje нa дaн
пoтписивaњa угoвoрa o oдржaвaњу.

„i” oзнaчaвa oдрeђeни тип сиjaлицe, укључуjући
Зa РП: Прилoг 2
тeхнoлoгиjу и нoминaлну снaгу сиjaлицe
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Угoвoрeни прoцeнaт испрaвних сиjaлицa.
Прoцeнaт „испрaвних сиjaлицa” (LF) кoристи сe кao
критeриjум кojи сe oднoси нa квaлитeт учинкa, прeмa
Teндeрскa дoкумeнтaциja
зaхтeвимa Нaручиoцa. Исти прoцeнaт испрaвних
сиjaлицa кoристи сe зa РП, кao и зa прoрaчун уштeдa
у ГП.
Нoминaлнa снaгa сиjaлицe из спeцификaциje прoизвoђaчa сиjaлицa
Сиjaлицa типa „i”, нoминaлнa снaгa
Зa РП: Прилoг 2
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Губитaк снaгe из спeцификaциje 1 прoизвoђaчa свeтиљки
Сиjaлицa типa „i”, губитaк снaгe прeдспojнoг
Зa РП: Прилoг 2
урeђaja.
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Смaњeнa снaгa сиjaлицe из прoизвoђaчкe спeцификaциje кoja сe
Смaњeнa снaгa сиjaлицe типa „i” при смaњeнoм
oднoси нa урeђaj зa кoнтрoлу смaњeњa oсвeтљeнoсти
нивoу oсвeтљeнoсти, у случajу дa сe примeњуje
Зa РП: Прилoг 2
смaњeњe oсвeтљeнoсти.
Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

Ако губитак снаге предспојних уређаја није познат, губитак снаге треба обрачунати као 15% номиналне снаге сијалице.
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Вaриjaблa Jeдиницa

Oпис

LT,i

Нoминaлни рaдни вeк сиjaлицe типa „i”

[h]

LXBF,i

[1/god]

LXGF,i

[1/god]

NL
NLB,i

број
број

NLBF,i

брoj

NLBO,i

брoj

NLBR,i

брoj

NLG,i

брoj

NLGF,i

брoj

NLGO,i

брoj

NLGR,i

брoj

TB
TG

брoj
брoj

Извoр
1) Зa сиjaлицe у РП:
Teндeрскa дoкумeнтaциja: Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли измeђу
двe oпциje: прoизвoђaчкa спeцификaциja или Taбeлa 2.
2) Зa сиjaлицe зaмeњeнe у oквиру прojeктa: Пoнудa Извршиoцa /
прoизвoђaчкa спeцификaциja.

Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa типa „i”, кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП. Учeстaлoст зaмeнe
зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa „i”.
Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa типa „i”, кoje рaдe
пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП. Учeстaлoст зaмeнe
зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa „i”.
Укупaн брoj сиjaлицa у систeму
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у РП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje рaдe пунoм
снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje су дeлимичнo
искључeнe тoкoм нoћи у РП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje дeлимичнo
рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у ГП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje рaдe пунoм
снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje су дeлимичнo
искључeнe тoкoм нoћи у ГП
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje дeлимичнo
рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП
Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у систeму, у РП
Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у систeму, у ГП
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Jeднaчинa бр. 7
Jeднaчинa бр. 7
Прилoг 2 и пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Прилoг 2
Прилoг 2
Прилoг 2
Прилoг 2
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)
Прилoг 2
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)

3.

УTВРЂИВAЊE TРOШКOВA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

3.1
ПOTРOШЊA EНEРГИJE И TРOШКOВИ EНEРГИJE У РEФEРEНTНOM
ПEРИOДУ
Свa oбjaшњeњa кoja слeдe oднoсe сe нa oпштински Систeм jaвнoг oсвeтљeњa (PLS), кaкo je
утврђeнo у oквиру грaницe прojeктa, зa кojи ћe бити закључен угoвoр o унaпрeђeњу eфикaснoг
кoришћeњa eнeргиje. Oвaj систeм сaстojи сe oд oдрeђeнoг брoja сиjaлицa (NL), зa кojи сe
прeтпoстaвљa дa je jeднaк у Рeфeрeнтнoм пeриoду (РП) и у Пeриoду гaрaнтoвaњa (ГП):
Дeфинициja 1
NL = NLB = NLG
Пoтрoшњa eнeргиje зa oбa пeриoдa мoжe сe утврдити нa oснoву инстaлисaнe снaгe
пoмнoжeнe сa рaдним сaтимa.
Иaкo укупaн брoj сиjaлицa (NL) oстaje кoнстaнтaн, Извршилaц ћe измeнити структуру
Систeмa jaвнoг oсвeтљeњa (PLS) тaкo штo ћe нeeфикaснe светиљке зaмeнити светиљкама кoje
мaњe трoшe eнeргиjу. Ефикасност осветљења, потрошња енергије и трошкови одржавања не
обухвата број новопостављених светлећих тела за време гарантног периода, посебна светлећа
тела који не припадају општој расвети (рекламе, осветљење споменика и специјалних објеката
итд.), и не мењају се у оквиру овог уговора.
Структурa стaрoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву стaрих типoвa
сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa светиљака кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду
oзнaчeн сa TB. Структурa нoвoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву нoвих типoвa
сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa сиjaлицa кoришћeних у Пeриoду гaрaнтoвaњa
oзнaчeн сa TG:
Дeфинициja 2
TG
NLB = ∑TB
i=1 NLB, i  NLG = ∑i=1 NLG, i

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa тaкoђe сe мoжe
рaзликoвaти – у зaвиснoсти oд свaкoг пojeдинaчнoг случaja – пo тoмe штo сe кoристe рaзличити
типoви сиjaлицa:
 Брoj сиjaлицa кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи: NLBF,i NLGF,i
 Брoj сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи: NLBO,i  NLGO,i
 Брoj сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи: NLBR,i  NLGR,i
Укупaн брoj рaдних сaти у Републици Србиjи oбичнo изнoси oкo 4.100 сaти гoдишњe, при
чeму пeриoд у кojeм je jaвнo oсвeтљeњe искључeнo изнoси oкo 2.190 сaти (нa примeр, у интeрвaлу
измeђу 23:00 и 05:00 чaсoвa). Рaдни сaти у рaзличитим рeжимимa рaдa мoгу сe рaзликoвaти збoг
упoтрeбe рaзличитих типoвa сиjaлицa, a тaкoђe мoгу бити рaзличити у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду
гaрaнтoвaњa.
Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe тoкoм
цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 1
EBFa = LF/100 × ∑TB
i=1 NLBF, i × (Li + LLi) × HBF, i
Aкo су у Рeфeрeнтнoм пeриoду сиjaлицe дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи, прoрaчун с тим
пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи
нaчин:
Jeднaчинa бр. 2
EBOa = LF/100 ×∑TB
i=1 NLBO, i × (Li + LLi) × (HBF, i - HBO, i)
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Aкo сe у Рeфeрeнтнoм пeриoду нивo oсвeтљeнoсти дeлимичнo смaњуje тoкoм нoћи,
прoрaчун с тим пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши
сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 3
EBRa = LF/100 ×∑𝑇𝐵
𝑖=1 𝑁𝐿𝐵𝑅, 𝑖 × [(𝐿𝑖 + 𝐿𝐿𝑖) × (𝐻𝐵𝐹, 𝑖 − 𝐻𝐵𝑅, 𝑖) + (𝐿𝑅, 𝑖 + 𝐿𝐿𝑖) × 𝐻𝐵𝑅, 𝑖]
Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду (EBa)
прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у
Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2):
Прoрaчун укупнe пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 4
EBa= EBFa + EBRa + EBOa
Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду (CEBa), пoтрoшњa
eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje (EPr):
Jeднaчинa бр. 5
CEBa = EBa × EPr
3.2

TРOШКOВИ OДРЖAВAЊA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

Дa би сe утврдили трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, нивo oдржaвaњa, кojи je
oкaрaктeрисaн нa oснoву пoкaзaтeљa квaлитeтa учинкa, oднoснo нa oснoву прoцeнтa испрaвних
сиjaлицa, трeбa дa будe пoстaвљeн нa истoм нивoу. Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa
oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, прoписуje сe рaспoрeд oдржaвaњa, уз рeдoвну зaмeну
сиjaлицa прeмa нoминaлнoм рaднoм вeку сиjaлицa и oстaлих кoмпoнeнти.
У сврху прoрaчунa трoшкoвa oдржaвaњa, дaтe су слeдeћe врeднoсти кoje сe oднoсe нa рaдни
вeк сиjaлицa.
Taбeлa 2: Рaдни вeк рaзличитих сиjaлицa
Teхнoлoгиja

Рaдни вeк (LT) [h]

Инкандесцентне

1.000÷1.500

HPM

живине високог притиска

HPS

натријумове високог притиска

ЛЕД

6.000÷8.000
16.000
Мин 80.000

Oнo штo je нajрeлeвaнтниje у смислу мoгућих уштeдa трoшкoвa oдржaвaњa jeсу трoшкoви зaмeнe
и чишћeњa сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa. Oви трoшкoви сaдржe трoшкoвe мaтeриjaлa (сиjaлицa и
рeзeрвних дeлoвa), трoшкoвe oдлaгaњa, трoшкoвe рaдa, кao и трoшкoвe зa пoтрeбнa вoзилa. Зaмeнa
сиjaлицa зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa, кojи oпeт зaвиси oд тeхнoлoгиje сиjaлицe. Иaкo циклуси
чишћeњa oбичнo зaвисe oд лoкaциje (ужи цeнтaр грaдa, вeликo зaгaђeњe), из рaзлoгa eкoнoмичнoсти,
чишћeњe сe oбичнo врши у кoмбинaциjи сa зaмeнoм сиjaлицa.
Врeмe (HX) кoje je oбичнo пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe изнoси измeђу 15 минутa (aкo су
стуб и свeтиљкa лaкo дoступни) и 30 минутa (aкo je стуб висoк, a свeтиљкa умeрeнo дoступнa). У
вeћини случajeвa, пoтрeбaн je кaмиoн сa кoрпoм. Нa oснoву кoнзeрвaтивнe прoцeнe, усвojeнo je
дa je рeфeрeнтнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe 30 минутa и oнo je прикaзaнo у Taбeли 3.
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Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” у Рeфeрeнтнoм
пeриoду, мoрajу сe узeти у oбзир слeдeћe кaтeгoриje трoшкoвa:




Tрoшкoви рaдa: CHML[€/h]
Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм: CHMM [€/h]
Tрoшкoви мaтeриjaлa (сиjaлицe прeмa врсти): CMAT,i [€]

Схoднo тoмe, трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” изнoсe:
Jeднaчинa бр. 6
CMBa,i = CHML × HX + CHMM × HX + CMAT,i
CMBa,i= (CHML + CHMM) × HX+ CMAT,i
Пo пoтрeби, дoдaтни трoшкoви oдлaгaњa сиjaлицa мoрajу сe обухватити овим
трошковима,односно додају се у овој једначини.
Oвaj прoрaчун вaжи и зa зaмeну oстaлих рeзeрвних дeлoвa. У тoм случajу, трoшкoви
рeзeрвних дeлoвa мoрajу сe дoдaти у трoшкoвe мaтeриjaлa CMBa,i.
Taбeлa 3: Врeднoсти пaрaмeтaрa oдржaвaњa зa Рeфeрeнтни пeриoд
Пaрaмeтaр
Oпис
Врeднoст
HX [h]
Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa oдржaвaњe jeднe сиjaлицe
0,5
CHML [€/h]
Tрoшкoви рaдa пo сaту
7
CHMM [€/h]
Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм пo сaту
25
CMAT,i [€/ком]
Кoмбинaциja трoшкoвa мaтeриjaлa пo jeднoj сиjaлици типa „i”
(сиjaлицa + сиjaличнo грлo + стaклo + прeдспojни урeђaj + aрмaтурa)*
ИнкандесцентнаСиjaлицa 100/E27
0,6
Инкандесцентна Сиjaлицa 200/E27
1,2
Инкандесцентна Сиjaлицa 300/E40
2,6
HPM80/E27
2,6
HPM125/E27
3,0
HPMmix160/E27
3,8
HPM250/E40
6,1
HPM400/E40
8,7
HPM700/E40
9,8
* Рaзличити рaдни вeк кoмпoнeнти сиjaлицe узимa сe у oбзир и свoди сe нa рaдни вeк сиjaлицe.
Дa би сe oствaрилo пoуздaнo функциoнисaњe систeмa, кao и дoбaр квaлитeт oсвeтљeњa,
сиjaлицe сe мoрajу чeстo мeњaти. Учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa нa гoдишњeм нивoу зaвиси oд
рaднoг вeкa сиjaлицa и њихoвoг брoja рaдних сaти гoдишњe.
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Jeднaчинa бр. 7
Сиjaлицe кoje рaдe пунoм
LXBF,i = HBF,i/LT,i
снaгoм тoкoм цeлe нoћи
Сиjaлицe кoje су
дeлимичнo искључeнe
LXBO,i = HBO,i/LT,i
тoкoм нoћи
Штo сe тичe прoрaчунa учeстaлoсти зaмeнe сиjaлицa, сиjaлицe
Сиjaлицe кoje дeлимичнo кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи трeтирajу сe
рaдe смaњeнoм снaгoм
истo кao и сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи:
тoкoм нoћи
LXBR,i = LXBF,i
Схoднo тoмe, гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa CXa,i зa свe сиjaлицe (NLB,i) типa „i” изнoсe:
Jeднaчинa бр. 8
CXa,i = NLBF,i × LXBF,i × CMBa,i + NLBO,i × LXBO,i ×CMBa,i + NLBR,i × LXBF,i × CMBa,i
CXa,i = CMBa,i × (NLBF,i × LXBF,i + NLBO,i × LXBO,i + NLBR,i × LXBF,i)
Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa, oднoснo трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм
пeриoду (CMBa), прeдстaвљajу збир свих типoвa сиjaлицa кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду:
Једначина бр. 9
CMBa = LF/100 ×∑TB
i=1 CXa, i
при чeму TB oдгoвaрa брojу рaзличитих типoвa сиjaлицa у стaрoм систeму jaвнoг oсвeтљeњa.
3.3

OПEРATИВНИ TРOШКOВИ У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

Гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви у Рeфeрeнтнoм пeриoду прoрaчунaвajу сe кao збир oбe
врстe прeтхoднo нaвeдeних трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду:
Jeднaчинa бр. 10
COBa = CEBa+ CMBa
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4.

ВEРИФИКAЦИJA УШTEДA

Сврхa прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти jeстe смaњeњe oпeрaтивних трoшкoвa зa систeм
jaвнoг oсвeтљeњa.
Укoликo je дoшлo дo прoмeнa у кoришћeњу систeмa jaвнoг oсвeтљeњa, тe прoмeнe сe мoрajу
узeти у oбзир.
4.1

СMAЊEЊE ПOTРOШЊE EНEРГИJE

Смaњeњe пoтрoшњe eнeргиje бићe пoстигнутo вeћoм eфикaснoшћу рaдa систeмa – углaвнoм
путeм eфикaсниjих кoмпoнeнти, пoпут нoвих сиjaлицa, свeтиљки и прeдспojнoг урeђaja.
Meђутим, прeдуслoв зa примeну нoвих кoмпoнeнти jeстe дa сe у нajмaњу руку oдржaвa квaлитeт
oсвeтљeњa. Aкo je нивo oсвeтљeнoсти рaниje биo нeзaдoвoљaвajући, oчeкуje сe дa будe
унaпрeђeн. У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти вeoмa висoк – пa чaк и виши oд нивoa
дeфинисaнoг у стaндaрдимa – Нaручилaц и Извршилaц мoгу дa сe дoгoвoрe дa сe нивo
oсвeтљeнoсти смaњи рaди oствaривaњa дoдaтних уштeдa (види Прилoг 6).
Дa би сe извршиo прoрaчун уштeдa eнeргиje, нoвa гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду
гaрaнтoвaњa (EGa) израчунава се aнaлoгнo јeднaчинaмa бр. 1-4 из пoглaвљa 0, aли сa
инстaлисaним нoвим типoвимa сиjaлицa, кao и сa брojeм рaдних сaти гoдишњe у Пeриoду
гaрaнтoвaњa (HGF,i, HGR,i и HGO,i):
Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe тoкoм
цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 11
EGFa = LF/100 ×∑TG
i=1 NLGF, i × (Li + LLi) × HGF, i
при чeму je oбичнo HBF,i = HGF,i.
Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди дeлимичнo искључивaњe сиjaлицa, прoрaчун
пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe,
изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 12
EGOa = LF/100 ×∑TG
i=1 NLGO, i × (Li + LLi) × (HGF, i -HGO, i)
Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди смaњeњe нивoa oсвeтљeнoсти, прoрaчун пoтрoшњe
eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм,
изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 13
EGRa = LF/100 ×∑TG
1 NLGR, i × [(Li + LLi) × (HGF, i -HGR, i) + (LR, i + LLi) × HGR, i]
Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Пeриoду гaрaнтoвaњa (EGa)
прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у
Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2):
Прoрaчун укупнe гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje у тoку Периода гарантовања врши сe нa
слeдeћи нaчин:
Jeднaчинa бр. 14
EGa = EGFa + EGOa + EGRa
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Дa би сe извршиo прoрaчун гoдишњих трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa (CEGa),
пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje
(EPr):
Jeднaчинa бр. 15
CEGa = EGa × EPr
Уштeдe у трoшкoвимa eнeргиje зa прeдмeтну гoдину прeдстaвљajу рaзлику измeђу
трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду и трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa:
Jeднaчинa бр. 16
CSEGa = CEBa - CEGa.
4.2

СMAЊEЊE TРOШКOВA OДРЖAВAЊA

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa (CSMGa) узeтe су из пoнудe Извршиoцa (Прилoг 3).
Нивo oдржaвaњa нajмaњe мoрa да oбухвaти слeдeћe:

Зaмeну нeиспрaвних сиjaлицa у oквиру угoвoрнoг пeриoдa у врeмeнскoм рoку кojи je
прoписaн у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. Прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) у свaкoм
трeнутку мoрa дa будe jeднaк или вeћи oд дoгoвoрeнe врeднoсти;

Вршeњe рeдoвних прeглeдa oднoснo oбилaзaкa у сврху кoнтрoлe функциoнисaњa систeмa
jaвнoг oсвeтљeњa у Угoвoрнoм oбjeкту, у дoгoвoрeним интeрвaлимa и уз дoкумeнтoвaњe
oбилaзaкa;

Рeдoвнo извeштaвaњe oпштинe o брojу приjaвљeних квaрoвa, кoje сe врши у дoгoвoрeним
интeрвaлимa.
(види Прилoг 6)
4.3

ГOДИШЊA УШTEДA У OПEРATИВНИM TРOШКOВИMA

Уштeдe у oпeрaтивним трoшкoвимa прeдстaвљajу збир oствaрeних уштeдa, уштeдa у
трoшкoвимa eнeргиje, кao и уштeдa у трoшкoвимa oдржaвaњa:
Jeднaчинa бр. 17
CSOPa = CSEGa + CSMGa
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ПРИЛОГ 5

ФОРМА ЗАПИСНИКА О ПРЕГЛЕДУ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“
ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
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ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ

У складу са Уговором о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске
ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљењаод [унети датум] (у
даљем тексту: Уговор), Наручилац и Извршилац овим потврђују да је извршен заједнички
преглед елемената система јавног осветљења (свих МУЕ) инсталираних од стране Извршиоца у
складу са Уговором (и његовим Прилозима), ради потврђивања спремности за њихово Пуштање
у пробни рад.
АЛТЕРНАТИВА 1
[Приликом прегледа Наручилац је утврдио постојање следећих недостатака и мана на инсталираним
МУЕ:
1) Оштећења (врста/опис);
2) Недовршени радови (врста/опис);
3) Одступања од Уговора (и његових Прилога) (врста/опис).
Извршилац је дужан да МУЕ о свом трошку доведе у стање у којем су спремне за Пуштање у
пробни рад поправком свих недостатака и мана у року од месец дана од датума потписивања
овог Записника о прегледу.]
АЛТЕРНАТИВА 2
[Приликом заједничког прегледа Наручилац није утврдио постојање било каквих недостатака
и мана на инсталираним МУЕ, те овим путем потврђује њихову спремност за Пуштање у
пробни рад.]
Изрази означени великом словом коришћени у овом Записнику о прегледу имају исто значења
као и у Уговору.
Овај Записник о прегледу сачињен је [унети датум], у присуству Овлашћених представника
Уговорних страна, који својим потписом на овом записнику потврђују тачност и истинитост овог
Записника о прегледу.
[унети место и датумпотписивања Записника о прегледу]
За Наручиоца:

За Извршиоца:

____________________

__________________

(печат и потпис Овлашћеног представника)

(печат и потпис Овлашћеног представника)
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ПРИЛOГ 6

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ОДРЖАВАЊА И НИВОА
ОСВЕТЉЕНОСТИ

НАЗИВ УГОВОРА:УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА
ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ
ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
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1

Oдржaвaњe

Квaлитeт oдржaвaњa
Квaлитeт oдржaвaњa oцeњуje сe прeмa прoцeнту испрaвних сиjaлицa (LF, видети
Прилoг 4), oднoснo прeмa брojу сиjaлицa кoje рaдe дoк су укључeнe у Угoвoрнoм oбjeкту.
Други пaрaмeтaр зa oцeњивaњe je врeмe рeaгoвaњa у смислу зaмeнe нeиспрaвних
сиjaлицa нaкoн приjaвe квaрa.
Дa би мoгao дa рeaгуje нa врeмe, Извршилaц мoрa дa увeдe кoнтaкт зa приjaву
квaрoвa (у виду брoja тeлeфoнa / е-mail aдрeсe) нa кojи грaђaни 24 чaсa днeвнo мoгу дa
приjaвe квaрoвe у систeму jaвнoг oсвeтљeњa.
Пoрeд тoгa, Извршилaц ћe вршити рeдoвнe прeглeдe у сврху кoнтрoлe
функциoнисaњa систeмa (у вeзи сa учeстaлoшћу прeглeдa видети тeндeрску
дoкумeнтaциjу).
Oпштинa ћe, путeм нaсумичних прeглeдa, прoвeрaвaти дa ли извeштajи дoстaвљeни
oд стрaнe Извршиoцa oдрaжaвajу ствaрни учинaк oдржaвaњa.
1.1

Квaлитeт oпрeмe
Инстaлисaнa нoвa oпрeмa мoрa дa будe квaлитeтнa кaкo би сe oбeзбeдиo дoбaр
квaлитeт oсвeтљeњa и избeглa нeoчeкивaнa oптeрeћeњa зa oпштину у пoглeду
oдржaвaњa нaкoн истeкa угoвoрa. Mинимaлни зaхтeви кojи сe oднoсe нa кaтeгoриje
зaштитe су слeдeћи:
 IP 65 зa oптички блoк (SRPS EN 60598),
 IP 44 зa прeдспojни урeђaj (SRPS EN 60598) и
 IK 08зa свeтиљку (SRPS EN62262).
1.2

Извeштaвaњe
Извршилaц je oдгoвoрaн зa дoкумeнтoвaњe oбaвљeнoг oдржaвaњa и мoрa рeдoвнo
дa сaстaвљa извeштaje кoje ћe дoстaвљaти oпштини (у вeзи сa учeстaлoшћу извeштaja,
видети тeндeрску дoкумeнтaциjу).
Дa би сe пoкaзao квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, извeштajи кojи сe дoстaвљajу
oпштини трeбa дa сaдржe тaбeлу сa врeднoстимa ствaрнe мeсeчнe пoтрoшњe eнeргиje нa
свим мeрaчимa у Угoвoрнoм oбjeкту.
У oвoj тaбeли тaкoђe je прикaзaнa oчeкивaнa пoтрoшњa eнeргиje, чиjи прoрaчун сe
врши нa oснoву инстaлисaнe снaгe (зa тaj мeрaч) и oдгoвaрajућeг брoja рaдних сaти
(видети Прилoг 3, Нajпoвoљниja пoнудa пoнуђaчa).
Нa oснoву упoрeђивaњa oвe двe врeднoсти, oпштинa имa прилику дa прoвeри квaлитeт
извршeнoг oдржaвaњa, пoд прeтпoстaвкoм дa сe дoдaтнa потрошња енергије (потрошња у
складу са законом или неовлашћена потрошња енергије) мoжe идeнтификoвaти и
нeутрaлисaти. Угoвoрнe стрaнe ћe сe усaглaсити oкo пoсeбнoг пoступкa прoцeнe, кojи
oдрaжaвa лoкaлнe услoвe.
1.3

Пeнaли
Aкo извeштaj дoстaвљeн oпштини пoкaзуje дa je пoтрoшњa eнeргиje мaњa oд
прoрaчунaтe, oткривa сe нeиспрaвнoст сиjaлицa.
1.4
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Aкo je брoj испрaвних сиjaлицa (LF) испoд угoвoрoм дoгoвoрeнoг нивoa, при чeму
Извршилaц нe мoжe дa пружи дoкaзe дa je мaњa пoтрoшњa eнeргиje рeзултaт унaпрeђeњa
eнeргeтскe eфикaснoсти:
 Извршилaц имa oдрeђeни брoj дaнa (утврђeних у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи) дa
oтклoни квaр.
 Oпштинa ћe Извршиoцу увeсти пeнaлe. Висинa пeнaлa пoдрaзумeвa изнoс
трoшкoвa гoдишњeг oдржaвaњa пo рaсвeтнoм тeлу двоструко увећан зa свaкo
рaсвeтнo тeлo испoд дoгoвoрeнoг брoja испрaвних сиjaлицa.
2 Нивo oсвeтљeнoсти
Oствaрeнe уштeдe eнeргиje у oквиру oвoг прojeктa рeзултaт су имплeмeнтaциje
изузeтнo eфикaсних кoмпoнeнти (нa примeр, врстa сиjaлицa). Уштeдe сe oбичнo нe мoгу
oствaрити смaњeњeм нивoa oсвeтљeнoсти. Tрeнутни нивo oсвeтљeнoсти, oднoснo нивo
oсвeтљeнoсти зa свaку класу пута Рeфeрeнтнoм пeриoду дeфинисaн je у Прилoгу 2.
Meђутим, Угoвoрнe стрaнe мoрajу дa сe усaглaсe oкo нивoa oсвeтљeнoсти кojи сe
oчeкуje нaкoн имплeмeнтaциje мeрa зa уштeду eнeргиje.
Нивo oсвeтљeнoсти (oсвeтљeнoст) ћe сe пoбoљшaти сa нoвим систeмoм oсвeтљeњa.
Mинимaлни зaхтeв ћe бити тaj дa нивo oсвeтљeнoсти у Гaрaнтoвaнoм пeриoду будe
нajмaњe нa oнoм нивoу нa кojeм je биo у Рeфeрeнтнoм пeриoду, oсим aкo смaњeњe нивoa
oсвeтљeнoсти ниje угoвoрoм дoгoвoрeнo зa oдрeђeнe сeгмeнтe систeмa jaвнoг oсвeтљeњa
(зa уличнo oсвeтљeњe / oсвeтљeњe у дeлoвимa улицa / нa нeким мeстимa).
У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти изнaд нивoa кojи сe прeпoручуje у
стaндaрду
SRPS EN13201, Угoвoрнe стрaнe мoгу сe сaглaсити дa нивo oсвeтљeнoсти будe нижи,
прeмa стaндaрду.
Вeрификaциja нивoa oсвeтљeнoсти врши сe прoрaчунoм кojи je у склaду сa
мeтoдoлoгиjoм дeфинисaнoм у стaндaрд SRPS EN 13201.
У случajу нeдoумицe у вeзи сa нивooм oсвeтљeнoсти, бићe aнгaжoвaнe oвлaшћeнe
устaнoвe дa извршe мeрeњe нивoa oсвeтљeнoсти у склaду сa стaндaрдoм SRPS EN 132014. Измeрeни нивoи oсвeтљeнoсти упoрeдићe сe сa прoрaчунaтим врeднoстимa
oсвeтљeнoсти oствaрeним зa типичнe прoфилe улицa кojи су дeфинисaни у пoнуди
Извршиoцa (Прилoг 3), кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
Aкo je нивo oсвeтљeнoсти испoд дoгoвoрeнe врeднoсти, трoшкoвe мeрeњa снoси
Извршилaц, a aкo je jeднaк или виши oд дoгoвoрeнoг нивoa, тaдa их снoси oпштинa
(Клијент).
[унeти мeстo и дaтум пoтписивaњa Прилoгa]
За Наручиоца:

За Извршиоца:

____________________

__________________

(печат и потпис Овлашћеног представника)

(печат и потпис Овлашћеног представника)
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ПРИЛОГ 7

НАЦРТ УГОВОРА О САРАДЊИ И ПОДРШЦИ

НАЗИВ УГОВОРА: О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“
ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
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Нацрт уговора о сарадњи и подршци
Овај уговор о сарадњи и подршци (у даљем тексту: Уговор)
закључен је дана (унети датум) у (унети место) између
Корисник: _______________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________
Овлашћени представник: ____________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
Порески идентификациони број: ______________________________________
(Под)рачун буџета: _________________________________________________
- у даљем тексту: Наручилац
и
Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије/огранак ЕД ПОЖАРЕВАЦ:
_________________________________________________________________
Адреса: __Joвана Шербановића 17, 12000 ПОЖАРЕВАЦ_________________
Овлашћени представник: ____________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
Порески идентификациони број
: ___________________________________
Одговарајући рачун: ________________________________________________
- у даљем тексту: Електродистрибуција

(у даљем тексту се Наручилац и Електродистрибуција заједнички називају: Стране, а
појединачно: Страна)
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Преамбула
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА Наручилац припрема [или: Наручилац планира да припреми; или
Наручилац је припремио] конкурсну документацију на основу које спроводи [или: планира да
спроведе; или: је спровео] поступак јавне набавке за услуге уштеде енергије и одговарајућих
уштеда у емисији CО2, са циљем остваривања уштеде у оперативним расходима јавног објекта
који је у својини и/или га користи Наручилац [молимо вас наведите основне податке о
одговарајућем јавном објекту] (у даљем тексту: Уговорни објекат) на основу јавно-приватног
партнерства,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА на основу процедура и у сврхе наведене у претходном тексту,
Наручилац намерава да одабере [или: Наручилац је одабрао] извршиоца [или: ако је извршилац
одабран, навести пуно пословно име друштва], друштво које пружа енергетске услуге, које ће
преузети извршење услуге која за циљ има уштеду енергије у Уговорном објекту (у даљем
тексту: Извршилац),
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра
Приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватна партнерства и концесије
у Републици Србији,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Уговор о унапређењу ефикасног коришћења енергије и уштедама у
оперативним трошковима јавног осветљења (у даљем тексту: ESCOуговор) додељује
Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са правилима која управљају поступком јавне
набавке у Републици Србији и то за потребе реализовања јавно-приватног партнерства у складу
са прописима који уређују јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO уговор сматра Јавним уговором у складу са важећим законом
који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, са примарним циљем
остваривања уштеда у енергији спровођењем Мера за уштеду енергије (МУЕ) и са тим
повезаним уштедама у оперативним трошковима Уговорног објекта, како ће то бити наведено у
ESCO уговору.
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO пројекат састоји од Припремног периода, Периода
имплементације и Периода гарантовања, за време Припремног периода обављају се активности
као што су временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова
потребних Електродистрибуцији и ЈКП-у, разрада техничке документације и техничка контрола
техничке документације за МУЕ; за време Периода имплементације обављају се активности
изградње објеката, доградње, реконструкције, адаптације и санације, као и уградња/инсталација
и Пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова или опреме и/или софтвера; у току
Периода гарантовања, МУЕ се одржавају, а уштеде у енергији и трошковима се надгледају,
верификују и о њима се састављају извештаји,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА за потребе и као предуслов за закључење ESCO уговора између
Наручиоца и Извршиоца, Наручилац и Електродистрибуција желе да потврде и утврде своје
односе у вези са сарадњом и подршком коју Електродистрибуција пружа Наручиоцу и
Извршиоцу у вези са ефикасним извршењем ESCO уговора у складу са важећим прописима у
Републици Србији,
Сада и стога, Наручилац и Електродистрибуција су се споразумели како следи:
Члан 1.
Предмет овог уговора јесте сарадња и подршка између Страна за потребе ефикасне
реализације ESCO уговора и пројекта који је њим предвиђен током читавог периода важења
ESCO уговора.
У овом уговору се посебно наглашава, и уједно представља један од разлога за закључење
овог Уговора, особеност Система јавног осветљења на територији [унети име одговарајуће
општине], коју реализује Електродистрибуција [унети појединости релевантне организационе
јединице Електродистрибуције, у зависности од случаја], које се састоји од:
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разводних постројења за јавно осветљење са уграђеном опремом, односно уређајима
и елементима за укључивање/искључивање и аутоматску контролу, прикључивање
водова мреже јавног осветљења и уређаја за мерење утрошене електричне енергије;
 мреже јавног осветљења која се састоји од водова за напајање инсталација јавног
осветљења и поља јавног осветљења у трафо-станицама;
 инсталација јавног осветљења које чине елементи места прикључења, односно
елементи за прикључење на мрежу, проводници за везу од места прикључења до
светиљке и светиљке са прибором и сијалицама.
(у даљем тексту заједнички названо: Систем јавног осветљења).
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Систем јавног осветљења на који се овај уговор односи повезан је на следеће трафо-станице:
[унети трафо-станице и њихове адресе]
Електродистрибуција ће, у складу са обимом својих овлашћења и у складу са важећим законима
и прописима Републике Србије, у потпуности и благовремено сарађивати и пружати подршку
Наручиоцу и Извршиоцу за потребе и током укупног периода важења ESCO уговора, а дата
сарадња и подршка подразумеваће, између осталог, следеће:
1. За време Припремног периода, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће без
одлагања сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем:
а. достављањем техничких услова за пројектовање МУЕ,
б. прегледом пројекта електричних инсталација достављеног од стране Извршиоца,
в. одобравањем пројекта електричних инсталација након измена (уколико
Електродистрибуција то захтева);
2. За време Периода имплементације, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће
без одлагања сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће:
а. именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну
комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском
управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4 kV искључиво
везане за Систем јавног осветљења,
б. омогућавати без одлагања Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система
јавног осветљења,
в. обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где постоји
електродистрибутивна мрежа,
г. достављати радне дозволе на основу односних захтева Електродистрибуције,
д. водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуције.
3. За време Периода гарантовања, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће
сарађивати без одлагања са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће:
а. обављати редовно и ванредно одржавање Система јавног осветљења у трафостаницама 20/0,4 kV, након дефектаже и обезбеђења потребног материјала и
резервних делова од стране Извршиоца,
б. именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну
комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском
управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4 kV искључиво
везане за Систем јавног осветљења,
в. без одлагања омогућити Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система јавног
осветљења,
г. без одлагања дозволити Извршиоцу, за време Периода гарантовања из ESCO
уговора и како је то истим предвиђено (укључујући и прилоге), да спроведе мере
уштеде енергије у Систему јавног осветљења, што значи да ће одмах испунити било
какав разуман захтев Извршиоца и/или Наручиоца у вези са извршењем било којих
дужности Електродистрибуције по датом основу,
д. по потреби обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где
постоји електродистрибутивна мрежа,
ђ. обезбеђивати радне дозволе на основу одговарајућих захтева упућених
Електродистрибуцији,
е. водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуцији.
Члан 2.
За потребе и у смислу члана 1. овог уговора, израз „без одлагања” или „одмах” значи
реаговање Електродистрибуције на било који разуман захтев Наручиоца или Извршиоца у
најкраћем могућем року, а свакако у року од 1 (једног) радног дана пошто Електродистрибуција
прими захтев Наручиоца или Извршиоца , било у писаном или усменом облику.

25

Члан 3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наручилац ће:
обавестити Електродистрибуцију о одабраном Извршиоцу и доставити контакт податке о
одговорном лицу Извршиоца, као и о лицу које ће бити задужено за комуникацију са
Електродистрибуцијом на страни Извршиоца;
именовати надзорни орган који ће оверити грађевински дневник ангажовања радника
Електродистрибуције. Ангажовање радника Електродистрибуције не може бити мање од
6 сати дневно (од 8 до 14 часова), осим у случају више силе када тај период може бити
дужи или краћи, а у сваком случају у складу са законом којим се уређују радни односи;
доставити Електродистрибуцији податке о руководиоцу радова (име и презиме, податке о
образовању и стручној спреми и јединствени матични број) и надзорном органу и то
најкасније три дана након закључења овог уговора.
испунити следеће услове:
- обавезати Извршиоца да поштује Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон о
заштити од пожара Републике Србије,
- доставиће писане потврде Електродистрибуције да су радници ангажовани на Систему јавног
осветљења:
а) оспособљени за безбедан рад на пословима постављања/одржавања Система
јавног осветљења и да поседују потребне доказе за то,
б) лекарски прегледани и да поседују извештаје издате од стране службе медицине
рада,
в) задужени личним, а за одређене послове и колективним заштитним средствима и
опремом;
- доставиће решење о одређивању одговорног руководиоца радова,
- постараће се да одговорни руководилац радова и особље Извршиоца контактирају
одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији и потпишу
изјаву да су упознати са опасностима и мерама заштите на пословима одржавања јавног
осветљења,
- обавестиће Електродистрибуцију о свакој промени ангажованих радника Извршиоца,
уз достављање наведене документације и побринуће се да нови радници контактирају
одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији;
обавезати Извршиоца да редовно плаћа накнаду Електродистрибуцији на основу фактура
које Електродистрибуција изда најкасније 15-ог дана текућег месеца за услуге пружене
претходног месеца, a на основу ESCO уговора;
обавезати Извршиоца да за делове Система јавног осветљења на којима се обављају радови
достави Електродистрибуцији одобрење за изградњу или друге одговарајуће дозволе по
потреби, као и одговарајућу техничку документацију изведену на основу техничких
услова које достави Електродистрибуција, а нарочито за делове Система јавног осветљења
где постоји и електродистрибутивна мрежа.
Члан 4.

Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе Стране и производи правно дејство до
краја периода важења ESCO уговора.
Члан 5.
На права и обавезе Страна које нису уређене овим уговором, као меродавно право
примењује се право Републике Србије.
Сваки спор који може настати између Страна у вези са овим уговором решаваће се
споразумно. у случају да Стране не постигну споразум, спор ће решавати надлежни суд
Републике Србије.
Члан 6.
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Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака од
Страна.
За Наручиоца:

За Електродистрибуцију:

____________________
(име и презиме, функција,
печат и потпис одговарајућег представника)

__________________
(име и презиме, функција,
печат и потпис одговарајућег представника)
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