ПРИЛОГ 5

ФОРМА ЗАПИСНИКА О ПРЕГЛЕДУ

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

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

Oдржaвaњe

1

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:
1.2





IP 65 зa oптички блoк (SRPS EN 60598),
IP 44 зa прeдспojни урeђaj (SRPS EN 60598) и
IK 08зa свeтиљку (SRPS EN62262).

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.
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:
1.4

 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.

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 13201-4. 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).
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[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 ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ И ПОДРШЦИ

НАЗИВ ПРОТОКОЛА: ПРОТОКОЛ О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА
ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ
ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Нацрт протокол о сарадњи и подршци
Овај уговор о сарадњи и подршци (у даљем тексту: Протокол)
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 Суботица:
Адреса:
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:
Протоколни 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 Протоколном 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 Протокол о унапређењу ефикасног коришћења енергије и уштедама у
оперативним трошковима јавног осветљења (у даљем тексту: ESCO Уговор) 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 Протоколног 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 ЈКПу, 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,
Наручилац и Електродистрибуција су се споразумели како следи:
Члан 1.
Предмет овог Протокола 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 Протоколу се посебно наглашава, и уједно представља један од разлога за закључење овог
Протокола, 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:
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 Протокол 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 трафо-станицама
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 Протокола, 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.

4

Члан 3.
Наручилац ће:
1. 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;
2. 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;
3. 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 Протокола.
4. 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;
5. 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;
6. 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 Протокол 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 Протоколом, као меродавно право примењује се
право Републике Србије.
Члан 6.
Овај Протокол 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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