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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, 
брoj 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 01-404-39/2019 од  30.09.2019.г. и 
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број  01-404-39/2019 од  30.09.2019.г., 
припремљена је 
 

 
                                                      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку  – електрична енергија 
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Назив Наручиоца: Oпштина Ириг-Општинска управа 
Адреса Наручиоца:Војводе Путника 1, Ириг 
Интернет страница Наручиоца: www.irig.rs  
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
Предмет јавне набавке: добра 
Поступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци 
Резервисана набавка: не 
Електронска лицитација: не 
Лице за контакт: Мирјана Бабић, e-mail:mirjana.babic@irig.rs  
 

1.1. Пропратни образац 
 

(попунити и залепити на коверту/кутију) 
 
 

НЕ ОТВАРАТИ! 

 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈАВНА НАБАВКА 

БРОЈ  01-404-39/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ 

 

НАРУЧИЛАЦ: Општина Ириг, ул. Војводе Путника 1, Ириг 

 
Датум и сат подношења:                                                                          (попуњава Наручилац) 

 
 
 
 
 
 
 

Заједничка понуда групе понуђача: 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ:   

 

адреса:     
 

број телефона:    
 

број телефакса:    
 

електронска адреса:    
 

име и презиме особе за контакт:    
 
 
 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Опис предмета набавке: добра - електрична енергија, у свему према техничкиј спецификацији 
садржаној у Конкурсној документацији. 
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија - 09310000.

http://www.irig.rs/
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

1) Врста добара/услуге 
Електрична енергија за пословне објекте, јавну расвету, семафоре и пумпе за воду 
(бунаре). 

 
2) Техничке карактеристике 

У  складу  са  Одлуком  о  усвајању  правила  о  раду  тржишта  електричне  енергије 
("Службени гласник РС", бр. 120/12 и 120/14). 

Врста  продаје:  стална,  гарантована  и  одређена  на  основу  остварене  потрошње 
Наручиоца, на местима примопредаје током испоруке. 
 

3) Квалитет: 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са Уредбом о 

условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Службени гласник РС'', број 63/13); 
Правилима о раду преносног система  и Правилима о раду дистрибутивног система а који су 
израђени у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује област 
енергетике. 

Правила о раду преносног система су доступна на интернет страницама Агенције за 
енергетику и интернет страници оператора преносног система електричне енергије. 

Правила о раду дистрибутивног система су доступна на интернет страницама Агенције 
за енергетику и интернет страници оператора дистрибутивног система електричне енергије. 
 

4) Количина и опис добара 

Количина   електричне   енергије   одређиваће   се   на   основу   остварене   потрошње 

Наручиоца  на местима примопредаје током периода снабдевања. 
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно утрошку електричне енергије током период 

01.09.2018. - 31.08.2019. године. Утрошак електричне енергије у наведеном периоду је износио 
1.072.491  kWh, и то: 

   - пословни објекти     455.359 kWh 
 -јавно     осветљење      465.571 kWh 
- семафори                      1.726 kWh 
-пумпе    за  воду              149.835 kWh 
-укупно =                    1.072.491 kWh 

 
 

Снабдевач је комплетно балансно   одговоран (100%) за свако место примопредаје 
Наручиоцу. 

Имајући  у виду чињеницу да  се  ради  о  добрима  чији обим  и потрошњу  за  време 
трајања уговора није могуће прецизно утврдити, Наручилац је  унапред одредио вредност 
уговора. 

 
5) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

У складу са одредбама докумената из тачке 3) овог поглавља конкурсне документације. 

 
6) Рок испоруке добара 

Од дана закључења уговора, до максимално годину дана, од 00:00 до 24:00 часова, 
односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи. 

 
7) Место испоруке/примопредаје 

Обрачунска  мерна  места  Купца  прикључена  на  дистрибутивни  систем  у  категорији 

потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети у складу са постојећим 
ознакама ЕД из табеле Т1, Т2, Т3 и Т4, које чине саставни део уговора као Прилог 1. 

Количина   електричне   енергије   одређиваће   се   на   основу   остварене   потрошње 
Наручиоца  на местима примопредаје током периода снабдевања. 
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Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, поред 

локација наведених у Прилогу 1 (Табела Т1, Т2,  Т3 и Т4), уколико у свом пословању 
стекне право да користи и додатне локације. 

Саставни део техничке спецификације је Прилог 1: Табела Т1, Т2, Т3 и Т4. 
 

Имајући  у виду чињеницу да  се  ради  о  добрима  чији обим  и потрошњу  за  време 
трајања уговора није могуће прецизно утврдити, Наручилац  је унапред одредио вредност 
уговора. Уговор се закључује на период до годину дана, односно до реализације уговорене 
вредности, у зависности од тога шта пре наступи. 
 

Снабдевач је дужан да приликом потписивања уговора са Наручиоцем (Купцем) достави 
закључене следеће уговоре: 
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Наручиоца (Купца)  наведена у 
конкурсној документацији. 
- Уговор којим преузима балансну одговорност  за места примопредаје Наручиоца (Купца). 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача и 
подизвођач, ако испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то: 
 

 1)   да   је   регистрован   код   надлежн ог   органа,   односно   уписан   у   
одговарајући   регистар. 

 

Доказ за правна лица: 
Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извод  из  регистра 

надлежног Привредног суда; 
Доказ за предузетнике: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из  одговарајућег 

регистра; 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 

 2)  да  понуђач  и  њеов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од   крив 
ичних  дела   као   члан   организоване   криминалне   групе,   да   није   осуђиван   
за   кривична   дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  
кривично  дело  при мања  или  давања мита , кр вично дело преваре . 

 

Доказ за правна лица: 
а) извод из казнене евиденције, односно уверење  надлежног основног и вишег суда, 

на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или  огранка  страног  правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних 
судова садржи податке из казнене евиденције и основног и вишег суда, довољно је доставити 
само ту потврду; 

б) извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 

в)  извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење   надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова (МУП-а),  којим  се  потврђује  да  законски  заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих; 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Доказ за предузетнике и физичка лица: 
Извод   из   казнене   евиденције,   односно   уверење    надлежне  полицијске  управе 

Министарства унутрашњих послова (МУП-а), којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта); 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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3)   да   је   и зми ри о   досп еле   п орезе,   доп ри н осе   и   јавн е   дажби н е   у    
склад у  са прописима Републике Србије или стране даве када има седиште на 
њеној територији 

 

Доказ за правна лица: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење  надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  или потврда  Агенције за приватизацију  да се понуђач 
налази у поступку приватизације; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Доказ за предузетнике и физичка лица: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење  надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Напомена: Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за 

привредне  регистре  нису  дужни  да  приликом  подношења  понуде  доказују  испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 
4) Закона о јавним набавкама, односно тач. 1) до 3) овог дела конкурсне документације, али 
су дужни да доставе доказ о упису у Регистар понуђача или изјаву (у слободној форми) 
којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача. 
 

 4)   да   има   важећу   дозволу   надлежног   органа   за   обављање   делатности   
која   је предмет  јавне набавке . 

Доказ: 

Лицeнцa зa oбaвљaњe eнeргeтскe дeлaтнoсти снaбдeвaњa eлeктричнoм eнeргиjoм, која 

је издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије и Потврдa исте Агенције да је та 

лиценца важећа. 

 
 5)  да  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити   
н а  раду,  запошљавањ у   и   условима   рада ,  заштити   животн е   средине,   као   
и   да   нема   забра обављања делатности  која је на снази  у време  подношења 
понуде . 

 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, односно 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде – попуњена, потписана и оверена печатом (образац у прилогу 
конкурсне документације). 
 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ДОДАТНИХ УСЛОВА 

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне 
набавке мора доказати: 
1)        да испуњава услов финансијског капацитета: 

Да две године пре објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан (у 
односу на датум објављивања позива). 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности, издата након објављивања 

позива за подношење понуда. 
 
2)       да испуњава услов пословног капацитета: 
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А) Да је у претходне две пословне године (2017. и 2018.) остварио пословни приход који 
 је већи од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а (Приходи од продаје). 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
Биланс успеха за 2017 и/или  2018. годину. 

 
Б) Да је у свакој од последње две пословне године (2017. и 2018.) обавио минимум по 

једну трансакцију годишње са другим учесником на тржишту. 
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

Потврда Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту 
електричне енергије у Републици Србији, као и да је у свакој од последње две пословне године 
(2017. и 2018.) обавио минимум по једну трансакцију годишње 
 
3)       да испуњава услов кадровског капацитета: 

Да на дан подношења понуде има минимум 10 запослених од којих су најмање четири 
дипломирана инжењера електротехнике. 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
Изјава  понуђача  дата  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  понуђач 

испуњава тражени услов (за свако лице навести име, презиме и стручну спрему) (образац у 
саставу конкурсне документације). 

Напомена: Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда од Понуђача 
захтева  копије  одговарајућих  М  образаца  из  којих  се  несумњиво  може  утврдити  да  су 
запослени пријављени на обавезно социјално осигурање запослених. 
 

 
 

Напомена: Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 
Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке. 

 
4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА 

 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора 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. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од 
дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

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. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

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

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 о 
додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 
и да је документује на прописан начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће 
податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 
спроводи поступак јавне набавке. 
 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 

5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на Обрасцу понуде из 

Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или 
написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Уз Понуду се, поред остале тражене документације, доставља и: 
1. Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и 

потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе уговора. 
У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити наведени 
у моделу уговора, a модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 
представник групе понуђача. 

У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени 
сви подизвођачи. 

2. Изјава о независној понуди, попуњена, потписана и оверена печатом. 
3. Образац - изјава понуђача да ће предати средство финасијског обезбеђења за 

добро извршење посла - попуњен, потписан и оверен печатом. 
4.Средство     финансијског     обезбеђења     -     на     начин     одређен     конкурсном 

документацијом. 
5. Образац структуре понуђене цене - попуњен, потписан и оверен печатом. У обрасцу 

структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) без 
ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на 
адресу Наручиоца: О п ш т и н с к а  у п р ав а  о п ш т ин е  И р иг , ул .  В о ј в од е  П у тн и к а  1 ,  
2 2 4 0 6  И р и г . Коверат/кутија мора имати ознаку: "Понуда за јавну набавку добара – 
електрична енергија, јавна набавка број 01-404-39/2019 - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив 
понуђача и адресу, електронску адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за 
контакт. Пожељно је попунити и залепити на коверту/кутију Пропратни образац (1.1. 
Пропратни образац). 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је пожељно назначити да 
се ради о групи понуђача. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном 
у позиву за подношење понуда. 

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању 
понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано 
и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом. 
Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем,  све  обрасце  и  изјаве,  осим  обрасца  изјаве  да  је  поштовао  обавезе  које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да  нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде, попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који 
је одређен као носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача  пред  наручиоцем,  односно  у  случају  подношења  понуде  са  подизвођачем све



 10 од 34 
 

обрасце, осим наведеног, попуњава, оверава и потписује понуђач. Образац изјаве да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе 
понуђача, односно сваки подизвођач. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 
 

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.  Образац  трошкова  припреме  понуде  је 
саставни део конкурсне документације. 

Ако поступак јавне набавке буде 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. 
 

5.3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом 
или непосредно, на адресу Наручиоца: Општина ириг, ул. Војводе Путника 1, 22406 Ириг. На 
коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или опозив, као и предмет и број 
јавне набавке. 

„Измена понуде за јавну набавку  –електрична енергија, јавна набавка број 01-404-
39/2019- НЕ ОТВАРАТИ“  или  
            „Допуна понуде за јавну набавку  –електрична енергија, јавна набавка број 01-404-
39/2019- НЕ ОТВАРАТИ“  или  

„Опозив  понуде за јавну набавку  –електрична енергија, јавна набавка број 01-404-
39/2019- НЕ ОТВАРАТИ“  или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  –електрична енергија, јавна набавка број 01-
404-39/2019- НЕ ОТВАРАТИ“   
 

5.6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА 
ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач 
који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као подизвођач. 
 

5.7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити 
подизвођачу не може бити већи од 50 %. 

Ако   понуђач   у   понуди   наведе   да   ће   делимично   извршење   набавке   поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач, односно Снабдевач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка  јавне  набавке,  односно  за  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  
бројподизвођача.Снабдевач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим 
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раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да 
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Снабдевач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 
 

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (Снабдевача) наведен у рачуну, по 
месечном рачуну, у року од 25 дана од дана издавања рачуна. 

Снабдевач сваки рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште, на 
адресу седишта. Снабдевач је дужан да рачун(е) достави Наручиоцу путем поште у року од 5 
дана од дана издавања рачуна. 

Снабдевач издаје Наручиоцу четири рачуна (За сваку од четири табеле  (Т1, Т2, Т3 и Т4 
)  које  се  налазе  у  Прилогу  1)  са  исказаном  испорученом  електричном  енергијом, 
трошковима приступа систему електричне енергије, накнадом, акцизом, ПДВ-ом, за сва места 
испоруке, најкасније 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система о 
очитавању обрачунских мерних места. 

Снабдевач је дужан да на рачуну посебно искаже цену продате (испоручене) електричне 
енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, накнаду, акцизу и обрачунати ПДВ, 
ознаку табеле (Т1, или Т2, или Т3,   или Т4),   као и oстaлe oбaвeзe или информације 
 у склaду сa одредбама Закона о енергетици и подзаконским актима из предметне области. 

Снабдевач   је  дужан  да   Наручиоцу  на   дан   издавања   рачуна   достави   рачун   и 
електронским путем у виду програма за табеларне калкулације (Ексел и ПДФ). 

Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са 
његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну. 

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Снабдевач ће Наручиоцу 
обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати ("Службени гласник РС", број 119/12). 
Право на камату има Снабдевач под условом да је испунио све уговорене обавезе 
 

Време испоруке је 00:00-24:00 часова, од дана закључења Уговора. Место 
испоруке/примопредаје су обрачунска мерна места Купца/Наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној 
расвети у складу са постојећим ознакама ЕД из табела Т1, Т2,   Т3 и  Т4, које чине саставни 
део уговора као Прилог 1. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају 
истека  рока  важења  понуде,  наручилац  ће  у  писаном  облику  затражити  од  понуђача 
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 
понуде не може мењати понуду.
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5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 
 

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност, а исказује се 
по јединици мере  и то у дин/kWh. У обрасцу понуде исказује се цена за један kWh Активне 
електричне енергије јединствена тарифа без ПДВ-а и цена за један kWh Активне електричне 
енергије за јавну расвету без ПДВ-а, а на крају обрасца понуде се исказује њихов збир. 

Понуђена јединична цена је фиксна за уговорени период снабдевања (испоруке). 
У утврђену јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 

пренос  електричне  енергије  ни  трошкови  приступа  и  коришћења  система  за  дистрибуцију 
електричне  енергије,  као  ни  накнаде  за  подстицај  повлашћених  произвођача  електричне 
енергије, акциза и порез на додату вредност (ПДВ). 

За оцену понуде ће се узимати цена без пореза на додату вредност. 
Чланом 2. став 2. тачка 7) Законом о акцизама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001, 

80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 
5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - усклађени дин. изн., 43/2012 - одлука, 
76/2012 - одлука, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 4/2014 - усклађени 
дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 4/2015 - усклађени дин. изн., 5/2015 - усклађени дин. 
изн., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.) 
прописано је да се акцизом опорезује и  електрична енергија за крајњу потрошњу. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење 
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 

5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави  средство  финансијског  обезбеђења 
за озбиљност  понуде  којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у 
виду бланко сопствене менице са Меничним овлашћењем да наручилац може попунити 
меницу на износ 1.667.000,00 динара без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без 
протеста и трошкова“.  Уз  меницу  и  менично  овлашћење  понуђач  мора  доставити   
копију   Картона депонованих  потписа  овлашћених  лица  (картон  оверен  у  пословној  
банци)  и  доказ  о регистрацији менице ( ако се доставља захтев за регистрацију менице 
исти мора бити оверен од стране пословене банке понуђача). Меница мора бити потписана  
од стране овлашћеног лица са Картона депонованих потписа и мора бити оверена печатом 
понуђача истим као што је на Картону депонованих потписа. 

Наведено менично овлашћење, мора да важи најмање колико и понуда. 
Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној 
набавци у року који му одреди Наручилац, и 
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 

2)  Понуђач  коме  је  додељен  уговор  је  дужан  да,  Наручиоцу  достави    средство 
 финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла  у виду бланко сопствене  
менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на износ 
од 10% вредности уговора без ПДВ-а.
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Понуђач је дужан да средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла   - 
меницу, достави Наручиоцу приликом закључења уговора, а најкасније у року од 15  дана од 
дана  закључења  уговора.  Понуђач  је  обавезан  да  уз  средство  финансијског  обезбеђења 
достави и Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о 
регистрацији менице. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 30 
дана дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења 
за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и 
на начин предвиђен уговором. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

У складу с тим, понуђач је дужан да уз понуду достави образац - Изјаву да ће предати 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на начин одређен 
конкурсном документацијом. 

 
5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца 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, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или 
појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, 
доставом захтева на адресу:Општинска управа општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, 22406 
Ириг  или електронску адресу: mirjana.babic@irig.rs, или smilja.jocic@irig.rs са назнаком: "Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку 
добара – електрична енергија, јавнa набавкa број 01-404-39/2019". 

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

Комуникација  се  у  поступку  јавне  набавке  и  у  вези  са  обављањем  послова  јавних 
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

Ако  је  документ  из  поступка  јавне  набавке  достављен  од  стране  наручиоца  или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је 
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 
je 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 рачунских 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  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће  његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

5.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум  је  мерило  које  се  користи  за  вредновање,  упоређивање  и  оцењивање 
понуда. Критеријум за оцењивање понуда је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА . 
Елементи  критеријума  су:  Укупна понуђена цена за дате количине.   

 

 

5.15. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда, 

ће бити изабрана она понуда, у којој је понуђен дужи рок плаћања. 
 
 

mailto:mirjana.babic@irig.rs,


 14 од 34 
 

 
5.16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

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

 
5.17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

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, без обзира 
на начин достављања и уколико је подносилац захтева, у складу са чланом 63. cтав 2. Закона, 
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe истeкa 
рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из члана 149. стaвa 3. Закона, смaтрaћe сe 
блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивање одлуке на Порталу 
јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту прaва. 

У складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама подносилац захтева за заштиту права 
је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

-    250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
је та вредност већа од 120.000.000,00 динара; 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу на следећи начин: 

 назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права; 

 сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 

 шифра плаћања: 153 или 253; 

 број жиро рачуна: 840-30678845-06; 

 број модела 97; 

 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права. 

Захтев за заштиту права мора да 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; 
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. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
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податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Oпштинска управа општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, Ириг ; јавна набавка 
број 01-404-32/2017. 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке; или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1.; или 
3.        Потврда        издата        од        стране        Републике        Србије,        Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде     о     извршеној     уплати     таксе     из     тачке     1.,     осим     оних     наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и 
други корисници јавних средстава); или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 

Упутство за уплату републичке административне таксе за поднети захтев за заштиту 
права из Републике Србије и уплату таксе из иностранства се може преузети на сајту 
Републичке    комисије,    интернет    страница    гласи     http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati- 
republicke-administrativne-takse.html, односно http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke- 
administrativne-takse.html. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 166. ЗЈН. 
 

 
5.18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
Наручилац  је  дужан  да  уговор  о  јавној  набавци  достави  понуђачу  којем  је  уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако  понуђач  којем  је  додељен  уговор  одбије  да  закључи  уговор  о  јавној  набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у 
овом случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку 
о додели уговора. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити 
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, а имајући у виду да је да је чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама прописано да Нaручилaц мoжe и прe истeкa 
рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци aкo je пoднeтa 
сaмo jeднa пoнудa, oсим у прeгoвaрaчкoм пoступку бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe 
пoнудa.

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
за јавну набавку  – електрична енергија, јавна набавка број 01-404-39/2019 

 
Број:    
Дана:                                    2019. године 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – електрична енергија, у свему према 
захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
1. Назив понуђача:    
2. Адреса понуђача:    
3. П И Б:                                                       4. Матични број:    
5. Име особе за контакт:    
6. Лице овлашћено за потписивање уговора:    
7. Број телефона:                                                      8. Телефакс:     
9. Електронска адреса (е-mail):    
10. Број рачуна понуђача  и назив банке:    
 

11. Законски заступници (име и презиме свих законских заступника понуђача): 
 

 

Понуду дајемо: (заокружити) 
а) самостално                   б) заједничка понуда              в) понуда са подизвођачем 

 
б) заједничка понуда 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Назив понуђача:    
2. Адреса понуђача:    
3. П И Б:                                         4. Матични број:    
5. Име особе за контакт:    
6. Представник понуђача:    
7. Број телефона и телефакса:                                               8. E-mail:    
9. Број рачуна  и назив банке:    

 

10. Законски заступници (име и презиме свих законских заступника):   
 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Назив понуђача:    
2. Адреса понуђача:    
3. П И Б:                                         4. Матични број:    
5. Име особе за контакт:    
6. Представник понуђача:    
7. Број телефона и телефакса:                                      8. E-mail:    
9. Број рачуна  и назив банке:    

 

10. Законски заступници (име и презиме свих законских заступника):   
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Назив понуђача:    
2. Адреса понуђача:    
3. П И Б:                                        4. Матични број:    
5. Име особе за контакт:   
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      6. Представник понуђача:    
7. Број телефона и телефакса:                                          8. E-mail:    
9. Број рачуна  и назив банке:    

 

10. Законски заступници (име и презиме свих законских заступника):   
 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

в) понуда са подизвођачем

1. Назив подизвођача:    
2. Адреса подизвођача:    
3. П И Б:                                         4. Матични број:    
5. Име особе за контакт:    
6. Представник подизвођача:    
7. Број телефона и телефакса:                                                8. E-mail:    
9. Број рачуна  и назив банке:    

 

10. Законски заступници (име и презиме свих законских заступника):   
 

Проценат   укупне   вредности   јавне   набавке   који   ће   бити   поверен   подизвођачу   
износи 
                       %.  Подизвођач  ће  предмет  јавне  набавке  извршити  у  делу:     

 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Назив подизвођача:    
2. Адреса подизвођача:    
3. П И Б:                                         4. Матични број:    
5. Име особе за контакт:    
6. Представник подизвођача:    
7. Број телефона и телефакса:                                                8. E-mail:    
9. Број рачуна  и назив банке:    

 

10. Законски заступници (име и презиме свих законских заступника):   
 

Проценат   укупне   вредности   јавне   набавке   који   ће   бити   поверен   подизвођачу   
износи 
                       %.  Подизвођач  ће  предмет  јавне  набавке  извршити  у  делу:     

 

 
 

 

ЦЕНА: 
Ред

ни 

број 

О

П

И 

с 

Јединиц

а 

ме
ре 

Количин

а 

Цена  о  

kWh 

Укупна цена  

 без ПДВ-а 

1. Активна електрична 

енергија в и ш а  

т а р и ф а  

Виша тарифа 

 
    kWh 420.000 

  

2. Активна електрична 

енергија н и ж а  

т а р и ф а  

нижатарифа 

kWh 179.420 

  

3. Активна електрична 

енергија једнотарифно 

тарифа 

kWh 7500 
  

4. Активна   електрична   

енергија   за   јавну 

расвету 

 
     kWh 

465.571 
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5. УКУПНО (без ПДВ-а)   

+ трошкови приступa систeму у висини oбрaчунaтoj у склaду сa мeтoдoлoгиjoм зa 
oдрeђивaњe 

цeнe приступa систeму нa кojи je oбjeкaт прикључeн, a нa oснoву пoдaтaкa дoстaвљeних 
oд нaдлeжнoг oпeрaтoрa систeмa 
+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
+ акциза 
+ ПДВ. 
 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, брoj 145/14) и подзаконским актима, који регулишу 
предметну материју. 

Понуђена јединична цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за 
пренос  електричне  енергије  ни  трошкови  приступа  и  коришћења  система  за  дистрибуцију 
електричне  енергије,  као  ни  накнаде  за  подстицај  повлашћених  произвођача  електричне 
енергије, акцизе и порез на додату вредност (ПДВ). 

С обзиром да се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем 
нивоу, Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док цена по јединици мере без ПДВ-а 
за активну електричну енергију јединствена тарифа и за активну електричну енергију за јавну 
расвету представља основ за примену критеријума „економски најповољнија понуда“(најнижа 
понуђена цена) и служи за вредновање понуда по том основу. 
 
Рок важења понуде:                      дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана). 
 
 
 
 
 

 
потпис
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Јавна набавка број 01-404-39/2019 
 

Закључен у Иригу, дана                        2019. године, између: 
 

1. ОПШТИНА ИРИГ,  улица Војводе Путника 1, ПИБ 101383958, матични број 08032165 , 
коју заступа Председник Општине Ириг Стеван Казимировић (у даљем тексту: 
Наручилац) и 

2.                                                                                                 ,  матични  број:                            , 
ПИБ:                            _, са седиштем у                          _, улица                                         , 
кога заступа                                                                               (у даљем тексту: Снабдевач) 

и са понуђачима из групе понуђача: 
 

 
 
 

Снабдевач наступа са подизвођачем/подизвођачима: 
 

 
 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео 
отворени поступак јавне набавке добара – електрична енергија, јавна набавка број 01-404-
39/2019;

-  да  је  Снабдевач  доставио  понуду  број:     од    
2019. године, која у потпуности одговара Техничкој спецификацији из конкурсне документације, 
налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део; 

-  да  ће  се  реализација  уговорене  вредности  у  2019.  години  вршити  до  износа 
расположивих средстава  у Финансијском плану  прихода  и  примања  и  расхода  и  издатака 
Општинске управе општине Ириг за 2019. годину, а у 2020. години реализација ће бити 
највише до износа средстава која за ту намену буду одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка  – електричне енергије за потпуно снабдевање  

за пословне објекте, јавну расвету, семафоре и пумпе за воду(бунаре) (у даљем тексту: 
добра), у свему према Техничкој  спецификацији  Наручиоца  и  понуди  Снабдевача  број:                                         
од                             2019. године. 

Количина и цена добара из става 1. овог члана исказане су у Техничкој спецификацији 
Наручиоца, обрасцу структуре понуђене цене и Понуди Снабдевача, које чине саставни део 
овог уговора. 
 

Члан 2. 
Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  продаја  и  преузимање  и  плаћање  електричне 

енергије, која је предмет овог уговора, изврши на следећи начин: 

    Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу. 

    Период испоруке: од дана закључења уговора, до максимално годину дана, од 00:00 до 

24:00 часова, односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре 

наступи. 

    Место   испоруке/примопредаје   електричне   енергије   су   обрачунска   мерна   места 
Наручиоца  прикључена  на  дистрибутивни  систем  у  категорији  потрошње  на  ниском 
напону,  широкој  потрошњи  и  јавној  расвети  у  складу  са  постојећим  ознакама  ЕД  из 
табела Т1, Т2, Т3 иТ4  које чине саставни део овог уговора као Прилог 1. 

 Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца 
на местима примопредаје током периода снабдевања. 

    Уговорена  количина  електричне  енергије  ће  се  испоручити  у  складу  са  утврђеним 
Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС) и Правилима о раду



 20 од 34 
 

дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) (у даљем тексту у множини: 
Правила   Оператора   система),   односно   у   складу   са   свим   важећим   законским   и 
подзаконским актима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у 
свом пословању стекне право да користи и додатне локације. Уколико Наручилац у свом 
пословању стекне право да користи и додатне локације Наручилац ће обавестити 
Снабдевача о истом а Снабдевач ће нову локацију(е) додати уз табелу Т1, или Т2, или Т3, 
или Т4, а имајући у виду природу разврставања мерних места по наведеним табелама. 

 
Члан 3. 

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи 16.666.667,00 
динара без пореза на додату вредност. 

Из укупне уговорене вредности из става 1. овог члана поред цене активне електричне 
енергије са трошковима балансирања система Снабдевачу ће се плаћати и: трошкови приступа 
и коришћења система електричне енергије, као и трошкови накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије и акциза. 

Јединична  цена  за  активну  електричну  енергију: 
-  

Виша тарифа износи _ __________ динара/kWh (без ПДВ-а) 
-  

Нижа тарифа износи  _____________ динара/kWh (без ПДВ-а) 
-  

Једнотарифно  износи  ____________ динара/kWh (без ПДВ-а)  
-  

Јавна расвета износи ____________  динара/kWh (без ПДВ-а). 
Јединичнe ценe су фиксне за уговорени период снабдевања. 

 
Члан 4. 

Поред утрошене електричне енергије обрачунате по цени из члана 3. став 3. овог 
уговора, Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу и трошкове приступа 
преносном/дистрибутивном систему, који се од стране оператора преносног/дистрибутивног 
система обрачунавају Продавцу по регулисаним ценама у складу са прописима Републике 
Србије. 

Члан 5. 

Поред утрошене електричне енергије обрачунате по цени из члана 3. став 3. овог 
уговора, Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу и трошкове накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту: накнада) у складу са 
прописима Републике Србије. 

Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у 
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са прописима 
републике Србије, изражене у дин/ kWh. 
 

Члан 6. 
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 

првог календарског дана  у месецу и траје до првог календарског дана у наредном месецу. 
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању 

обрачунских  мерних  места  добијених  од  стране  оператора  преносног  система  односно 
оператора дистрибутивног система. 

У случају промене снабдевача Снабдевач се обавезује да оператору система поднесе 
захтев  за  очитавање  потрошње  за  сва  мерна  места  Наручиоца  до  тренутка  промене 
снабдевача, у складу са позитивним прописима Републике Србије. 

Обрачунска величина која се користе за фактурисање испоручене електричне енергије је: 
-     активна енергија (kWh) 

Обрачунска величина која се користи за фактурисање накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије је: 
-      активна енергија (kWh). 
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Члан 7. 
 

Наручилац се обавезује да Снабдевачу исплати обрачунати ПДВ на вредност утрошене 
електричне енергије обрачунате по јединичној цени из члана 3. став 3. овог Уговора, трошкове 
приступа систему електричне енергије из члана 4., накнаду из члана 5. овог Уговора и акцизу. 
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Члан 8. 
За сваку од четири табеле   (Т1, Т2, Т3 и Т4), које се налазе у прилогу овог 

Уговора, Снабдевач  издаје Наручиоцу посебан рачун за обрачунски период. 
Снабдевач издаје Наручиоцу четири рачуна са исказаном испорученом електричном 

енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, накнадом, акцизом, ПДВ-ом, за 
сва места испоруке, најкасније 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора 
система о очитавању обрачунских мерних места. За сваку од четири табеле  (Т1, Т2, Т3 иТ4 ), 
које се налазе у прилогу овог Уговора, се издаје посебан рачун за обрачунски период. 

Снабдевач сваки рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште, на 
адресу седишта. 

Снабдевач се обавезује да рачун(е) достави Наручиоцу путем поште у року од 5 дана од 
дана издавања рачуна. 

Снабдевач ће на рачуну посебно исказати цену продате (испоручене) електричне 
енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, накнаду, акцизу и обрачунати ПДВ, 
ознаку табеле (Т1, или Т2, или Т3,   или Т4,),   као и oстaлe oбaвeзe или инфoрмaциje у склaду 
сa одредбама Закона о енергетици и подзаконским актима који регулишу материју која је 
предмет овог Уговора. 

Снабдевач се обавезује да Наручиоцу на дан издавања рачуна достави рачун и 
електронским путем у виду програма за табеларне калкулације (Ексел и ПДФ). 
 

Члан 9. 
Наручилац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 8. овог 

Уговора изврши уплатом на рачун Снабдевача наведен у рачуну, и то по месечном рачуну, у 
року од 25 дана од дана издавања рачуна. 

Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са 
његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну. 

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Снабдевач ће Наручиоцу 
обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати ("Службени гласник РС", број 119/12). 
Право на камату има Снабдевач под условом да је испунио све уговорене обавезе. 
 

Члан 10. 
На испостављени рачун, Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од 

дана пријема рачуна. 
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема. У 

случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и одмах 
их доставити Наручиоцу. 

У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем 
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 
 

Члан 11. 
Снабдевач се обавезује да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана 

од  дана закључења уговора,  преда Наручиоцу,  као  средство  финансијског  обезбеђења  за 
добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од 
уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање 30 дана дужим од истека 
рока важења уговора. 

Истовремено  са  предајом  поменуте  менице  Снабдевач  се  обавезује  да  Наручиоцу 
преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Снабдевача и доказ о 
регистрацији менице код Народне банке Србије. 

Потписивањем овог уговора Снабдевач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да 
може реализовати депоновану меницу у случају да Снабдевач не извршава своје обавезе 

према одредбама овог уговора. У случају да  Снабдевач  једнострано раскине  овај  уговор,  
Наручилац  има  право да реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла. 
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Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог 
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, 
у складу са законом. 

Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у 
случају више силе. 

Виша  сила  ослобађа  Снабдевач  обавезе  да  испоручи,  а  Наручиоца  да  преузме 
количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 

Као виша сила за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 
имају значај елементарних непогода, као и догађаји и околности настали после закључења 
овог уговора који онемогућавају извршење уговорених обавеза, а које уговорна страна није 
могла спречити, отклонити и избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних 
државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу 
обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
                                   
                                                                         Члан 13. 
 

Снабдевач је дужан и да: 

- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења 
права на промену снабдевача, нити може наметати додатне финансијске обавезе по 
том основу. 

- Наручиоца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у 
складу са Законом о енергетици (''Службени гасник РС'', број 145/14) и Правилима о 
промени снабдевача (''Службени гасник РС'', број 65/15). 

- пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије 
због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца (Наручиоца) 
претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно 
постигне споразум о извршавању обавезе. 

- Наручиоцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, 
даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње 
електричне енергије. 

Члан 14. 
Овај уговор може се раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о 

облигационим односима Републике Србије. 
 

Члан 15. 
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

енергетици,   Закона   о   облигационим   односима   Републике   Србије   и   други   законски   и 
подзаконски акти који регулишу материју која је предмет овог Уговора. 
 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 

настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње, у супротном надлежан је 
стварно надлежан суд у Сремској Митровици. 
 

Члан 17. 
Уговор  је  састављен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  од  којих  2  (два)  задржава 

Снабдевач, а 4 (четири) задржава Наручилац. 
 
 
 
 

за СНАБДЕВАЧА:                                                               за НАРУЧИОЦА:  
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број  

01-404-39/2019 
 

 
 

Понуђач:    
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”,  бр.  124/12,  14/15  и  68/15),  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу 
изјављујемо да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

 
 
 

 потпис 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број  

01-404-39/2019 
 
 
 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

 

124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је 

понуђач                                                                                                                                                   , 

матични број                                            , 

 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 

 

 
 

 потпис



26 од 34 
 

10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број 
 01-404-39/2019 

 

 
 

Понуђач                                                                                                                                       , 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемo да на дан подношења понуде 
имамо следеће запослене: 

 
Редни 

број 

Име и презиме Стручна спрема (занимање стечено школовањем) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 
 
 

  
 

потпис
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11. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број 

 01-404-39/2019 
 

Изјављујемо    под    материјалном    и    кривичном    одговорношћу    да    ће    понуђач 
 

 
 

приликом закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке број 01-404-
39/2019, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора, предати Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко 
соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и 
са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, са роком доспећа "по 
виђењу" и роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока важења уговора. 

Обавезујемо   се   да   ћемо   истовремено   са   предајом   уговорене   врсте   средства 

финансијског  обезбеђења,  предати  копију  картона  са  депонованим  потписима  овлашћених 

лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице. 
 

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока предвиђеног моделом 

уговора. 
 
 

 
  

 

потпис
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број  

01-404-39/2019 

 
Понуђач:    

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде, 
како следи у табели: 

 

Редни 

број 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

1.   

2.   

3.   

4.   

Укупан износ трошкова припремања понуде:  

 

 
 

 
 

потпис
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                                               13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
за јавну набавку добара – електрична енергија, 

јавна набавка број 
 01-404-39/2019 

 

 
 

Понуђач:   
У  складу  са  чланом  61.  став  4.  тачка  7.  Закона  о  јавним набавкама  („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажем образац структуре понуђене цене, како следи 
у табелама: 

 
Ред. 

број 

Опис Једин

ица 

мере 

Количина Јединич

на цена 

без ПДВ-

а 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а у 

РСД 

Укупна цена са 

ПДВ-ом у 

   РСД 

1 2 3      4 5 6 7 8 

1. Активна  

електрична 

виша тарифа 

 

kWh 
420.000 

    

2. Активна  

електрична 

нижа тарифа 

kWh 179.420 

    

3. Активна  

електрична 

једнотарифна 

kWh 7500 

    

4. Активна  

електрична 

енергија    за    

јавну расвету 

kWh 465.571 

    

5. УКУПНО: 
  

 

 
 
 
 

______   ____   ____   ____   
                                                                                                     потпис 

 
 
 
 

 
Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене 

 
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: 

У колони 5 – уписати јединичну цену по 1 kWh, у динарима, без ПДВ-а ; У 
колони 6 – уписати јединичну цену по 1 kWh, у динарима,  са ПДВ-ом; 

       У колони 7 – уписати укупну цену  у динарима,  без ПДВ-а; 
У колони 8 – уписати укупну цену у динарима,  са ПДВ-ом; 
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  Т1- пословни објекти   

Ред. 
бр. 

ЕД  број 
мерног 
места 

Име мерног места Адреса потрошње Укупно: 
Септ. 
2018-
август 
2019 

1 5190146657 ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ-
ОПШТИНА ИРИГ 

22406 ИРИГ, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 1 0 

2 5100146549 ДОМ ОМЛАДИНЕ 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 
ДОБРОДОЛ, МАРШАЛА ТИТА 17 

3 

3 5190146665 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ОПШТИНЕ ИРИГ 

22406 ИРИГ,  
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 1 

8755 

4 5190147440 АПОТЕКА „ЛАНА ФАРМ“ 
РУМА 

22406 ИРИГ, РИБАРСКИ ТРГ 16 10350 

5 5190146690 ТОМАШЕВИЋ 
АЛЕКСАНДАР 
МЕЊАЧНИЦА 

22406 ИРИГ, РИБАРСКИ ТРГ 17 6004 

6 5190146703 СО ИРИГ-КИОСК, 
ПРОДАВНИЦА 

22406 ИРИГ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 
ББ 

3880 

7 5190122146 ОПШТИНА ИРИГ-
ОПШТИНСКА УПРАВА 

22406 ИРИГ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 1 53120 

9 5220146820 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА 22409 ЈАЗАК, ЦАРА УРОША 59 0 

10 5300146898 ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ, 
КРУШЕДОЛ 

22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, ЦЕНТАР 
СЕЛА ББ 

10498 

11 5300146910 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-
ИРИГ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 

ПУТИНАЧКА 2 

989 

12 5310146948 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА 
КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР 

22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 
ФРУШКОГОРСКА 19 

 
4067 

13 5310065320 УПРАВНА ЗГРАДА 22328 КРУШЕДОЛ 

СЕЛО, ФРУШКОГОРСКА 

20 

 
0 

14 5310147472 МАГАЦИН 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 

ФРУШКОГОРСКА 20 

 
0 

15 5340146990 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА 22409 ЈАЗАК, МАЛА РЕМЕТА, 
ПИНКИЈЕВА ББ 

1378 

16 5370147032 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА 22406 ИРИГ, НЕРАДИН, МАРШАЛА 
ТИТА 4 

0 

17 5540147070 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА 22406 ИРИГ, РИВИЦА, МАРШАЛА 
ТИТА ББ 

4801 

18 5540147100 ДОМ КУЛТУРЕ РИВИЦА 22406 ИРИГ, РИВИЦА, МАРШАЛА 
ТИТА 31 

16324 

19 5650147145 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА  22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 
ШАТРИНЦИ, МАРШАЛА ТИТА 23 

3564 

20 5710147190 ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

22408 ВРДНИК, 
М.СТОЈАДИНОВИЋ 18 

22912 

21 5710147238 КАНЦЕЛАРИЈЕ 22408 ВРДНИК, 9. ВОЈВОЂАНСКЕ 
БРИГАДЕ 91 

         15464 

22 5710147289 ОПШТИНА ИРИГ, 
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

22408 ВРДНИК, 
М.СТОЈАДИНОВИЋ 18 

12334 

 

                                                                   14. ПРИЛОГ 1 

 
ТАБЕЛА Т1- списак мерних места за пословне објекте
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23 571014737
8 

ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС, СО 
ИРИГ-ОПШТ. УПРАВА 

22408 ВРДНИК, 
М.СТОЈАДИНОВИЋ 18 

2376 

24 571014738
6 

ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС, СО 
ИРИГ-ОПШТ. УПРАВА 

22408 ВРДНИК, 
М.СТОЈАДИНОВИЋ 18 

5280 

25 519014677
0 

ОПШТИНА ИРИГ, 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

22406 ИРИГ, С. МИЛЕТИЋА 25 1411 

26 519013364
4 

СПОРТСКА ХАЛА 22406 ИРИГ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 

ББ 

0 

27 519001399
0 

КАПЕЛА УСПЕНСКО 
ГРОБЉЕ 

22406 ИРИГ, БЕЗ УЛИЦЕ ББ 2 

28 554014711
9 

КАПЕЛА 22406 ИРИГ, РИВИЦА, МАРШАЛА 
ТИТА ББ 

 
563 

    
29 

519014745
9 

ДОМ КУЛТУРЕ ОБРАДОВИЋ МЗ ИРИГ 62264 

30 519014658
4 

 
КАНЦЕЛАРИЈА МЗ  

МЗ ИРИГ  
 15433 

31 537014704
0 

 
ОМЛАДИНСКИ ДОМ 

НЕРАДИН 

МЗ НЕРАДИН  
19234 

 
32 

522014683
8 

 
ДОМ КУЛТУРЕ У ЈАСКУ 

 

МЗ ЈАЗАК  
11558 

 
33 

565014716
1 

 
СВЛАЦИОНИЦЕ ФК 

ШАТРИНЦИ 

 

МЗ ШАТРИНЦИ 

 
93 

 
34 

 
565014713

7 

 
ОТКУПНА СТАНИЦА МЗ 

ШАТРИНЦИ 

 

МЗ ШАТРИНЦИ 

 
10061 

 
35 

 
5710146401 

ТУРИСТИЧКА  
ОРГАНИЗАЦИЈА ВРДНИК 

ВРДНИК, Карађорђева бб  
6601 

        455.359 
 

ТАБЕЛА Т2 - СПИСАК МЕРНИХ МЕСТА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА: 
Ириг, Ривица, Врдник, Јазак, Јазак прњавор, Мала Ремета, Нерадин, Крушедол село, Крушедол 
Прњавор, Шатринци,Добродол, Гргетег, 

  Т2-НАСЕЉЕНА МЕСТА -ЈО   

Ред. 
бр. 

ЕД број 
мерног 
места 

Име мерног места Адреса потрошње Укупно: 
Септ.20

18-
август 
2019 

децембар 1  
510000691

5 

Ј.РАСВЕТА ТС „ДОБРОДОЛ“ 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 
ДОБРОДОЛ, БЕЗ УЛИЦЕ ББ 

 
3607 

2  
516000901

1 

Ј.РАСВЕТА ТС ГРГЕТЕГ 22406 ИРИГ, ГРГЕТЕГ, БРАНКА 

РАДИЧЕВИЋА ББ 

 
       14266 

3  
519000819

4 

Ј.РАСВЕТА ТС „ПОРТА“ 
ИРИГ 

22406 ИРИГ, БЕЗ УЛИЦЕ ББ  
27437 

4 519014657
6 

Ј.РАСВЕТА ТС „С.ПУЗИЋА“ 22406 ИРИГ, СТЕВИЦЕ ПУЗИЋА 
ББ 

9101 

5 519000842
9 

Ј.РАСВЕТА ТС „ЦЕНТАР“ 22406 ИРИГ, ЦЕНТАР ББ  
0 

6 519000848
8 

Ј.РАСВЕТА ТС „СВ. 
МИЛЕТИЋА“ 

22406 ИРИГ, СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЋА ББ 

 
7245 
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7 519000854
2 

Ј.РАСВЕТА ТС „И.Л. 
РИБАРА“ 

22406 ИРИГ,ИВО ЛОЛЕ РИБАРА 
41 

 
18607 

8 519014662
2 

Ј.РАСВЕТА ТС „ЗМАЈ 
ЈОВИНА“ 

22406 ИРИГ, ЗМАЈ ЈОВИНА ББ  
7103 

9 519014663
0 

Ј.РАСВЕТА ТС „ВЕЛЕС 
ПЕТРА“ 

22406 ИРИГ, 

ВЕЛЕС ПЕТРА ББ 

 
4499 

10  
 5190008658 

Ј.РАСВЕТА ТС „СТЕВИЦЕ 
ГУДУРИЋА“ 

22406 ИРИГ, СТ.ГУДУРИЋА ББ  
6087 

11 519000878
0 

Ј. РАСВЕТА ТС „ЂОКЕ 
ШУНДУКОВИЋА“ 

22406 ИРИГ, ЂОКЕ 
ШУНДУКОВИЋА ББ 

 

 
2330 

12  
 5190012292 

Ј.РАСВЕТА ТС „ТУРСКО 
БРДО“ 

22406 ИРИГ, ВИКЕНД НАСЕЉЕ 
ТУРСКО БРДО ББ 

 
9229 

13  
 5190017880 

Ј.РАСВЕТА ТС „АНКЕ 
МАТИЋ“ 

22406 ИРИГ, АНКЕ МАТИЋ ББ  
2850 

14  5190121034 Ј. РАСВЕТА -МБТС 
„ЗАНАТСКИ ТРГ“ 

22406 ИРИГ, ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР 
ББ 

 
723 

15 519012150
6 

Ј. РАСВЕТА –СТС „ХОПОВО“ 22406 ИРИГ, МАНАСТИР ХОПОВО 
ББ 

 
880 

16 519012778
4 

Ј. РАСВЕТА , ЛАЛИЋ-
ХОПОВО 

22406 ИРИГ, ПОТЕС СЕЛЕУШ, 
ХОПОВО 

 
0 

17 519013561
2 

Ј. РАСВЕТА  СТС 
ФРУШКОГОРСКА 2 

22406 ИРИГ, ФРУШКОГОРСКА ББ  
2414 

18 522000907
3 

Ј.РАСВЕТА, ТС ЈАЗАЧКИ 
ПРЊАВОР 

22409 ЈАЗАК, ПАРТИЗАНСКА ББ  
4128 

19 522000908
1 

Ј. РАСВЕТА ТС „ЦЕНТАР“ 22409 ЈАЗАК, ЦАРА УРОША ББ  
12009 

20 522000909
0 

Ј.РАСВЕТА ТС 22409 ЈАЗАК, БЕЗ УЛИЦЕ ББ  
6370 

21 522014681
1 

Ј. РАСВЕТА ТС „б. 
МУНЏИЋА“ 

22409 ЈАЗАК, БРАЋЕ МУНЏИЋ ББ  
3656 

22  
522014684

6 

Ј. РАСВЕТА 
СТС „ЗАБЕЉЕ“ЈАЗАЧКИ 

ПРЊАВОР 

22409 ЈАЗАК, ПАРТИЗАНСКА ББ  
2222 

23 522011535
5 

Ј.РАСВЕТА СТС 20/04 КВ 
„ЗМАЈ ЈОВИНА“ 

22406 ЈАЗАК, ЗМАЈ ЈОВИНА ББ  
1308 

24 522013100
8 

Ј.РАСВЕТА, СТС ЦАРА 
УРОША 

22409 ЈАЗАК, ЦАРА УРОША ББ  
5149 

 
25 

530006516
3 

Ј. РАСВЕТА, СТС „ЦЕНТАР“ 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, БЕЗ 
УЛИЦЕ ББ 

 
     22066 

26  
 5300131300 

Ј. РАСВЕТА, СТС 
„КРУШЕДОЛАЦ“-ЗА 

НАСЕЉЕ 

22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, БЕЗ 

УЛИЦЕ ББ 

 
4474 

27 531006531
1 

Ј. РАСВЕТА , СТС 
„ПРЊАВОР“ 

22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 
ФРУШКОГОРСКА 18 

 
13373 

28 531010640
7 

Ј. РАСВЕТА СТС“Л. 
ТОШИЋА“ 

22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, ЛАЗАРА 
ТОШИЋА ББ 

 
1768 

29  
 5340009885 

Ј. РАСВЕТА ТС 
„ПИНКИЈЕВА“ 

22409 ЈАЗАК, МАЛА РЕМЕТА, 
ПИНКИЈЕВА ББ 

 
6753 

30 537000893
1 

Ј. РАСВЕТА-ТС НЕРАДИН 22406 ИРИГ, НЕРАДИН, МОШЕ 
ПИЈАДЕ 1 

 
10864 

31 537000894
0 

Ј. РАСВЕТА ТС“ЦЕНТАР“ 22406 ИРИГ, НЕРАДИН, МАРШАЛА 
ТИТА ББ 

 
11890 

32 554000801
2 

Ј.РАСВЕТА ТС-РИВИЦА 22406 ИРИГ, РИВИЦА, БЕЗ УЛИЦЕ 
ББ 

 
10707 
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33 

554000802
0 

Ј. РАСВЕТА ТС „ЦЕНТАР“ 
РИВИЦА 

22406 ИРИГ, РИВИЦА, 

ЦЕНТАР ББ 

 
6862 

 
34 

554010677
3 

Ј. РАСВЕТА-СТС „М. ТИТА-2“ 22406 ИРИГ, РИВИЦА, МАРШАЛА 
ТИТА ББ 

 
4496 

35 565000695
8 

Ј. РАСВЕТА ТС  22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 
ШАТРИНЦИ, МАРШАЛА ТИТА 21 

 
9324 

36 565000702
4 

Ј. РАСВЕТА ТС 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 
ШАТРИНЦИ, ВОЈВОЂАНСКА 49 

 
9871 

37 567000903
6 

Ј. РАСВЕТА ТС „ГАЈ“ 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, ВЕЛИКА 
РЕМЕТА, БЕЗ УЛИЦЕ ББ 

 
9074 

 
38 

567013198
0 

Ј. РАСВЕТА СТС „ЦЕНТАР“ 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, ВЕЛИКА 
РЕМЕТА, БРАЋЕ 

РАДОСАВЉЕВИЋ ББ 

 
4851 

 
39 

571000952
6 

Ј.РАСВЕТА ТС“ДИРЕКЦИЈА“ 
ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, НОВА КОЛОНИЈА 
1 И 2 ББ 

 
7671 

 
40 

571000957
7 

Ј.РАСВЕТА ТС „ЛИПОВАЦ“ 
ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, НОВА КОЛОНИЈА 
1 И 2/ББ 

 
10383 

 
41 

571000959
3 

Ј.РАСВЕТА ТС“ПОРТА“ 
ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, 9.ВОЈВОЂАНСКЕ 
БРИГАДЕ 103 

 
20142 

 
42 

571000965
8 

Ј. РАСВЕТА ТС „СЕЛО“ 22408 ВРДНИК, 9.ВОЈВОЂАНСКЕ 
БРИГАДЕ ББ 

 
1 

 
43 

571014725
4 

Ј.РАСВЕТА ТС „РЕКЕЋАШ“ 
ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, ФРУШКОГОРСКА 
ББ 

 
32057 

 
 

44 
 

571014726
2 

Ј.РАСВЕТА ТС“ТЕРМАЛ“ 
ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, БЕЗ УЛИЦЕ ББ  
8970 

 
45 

571014727
0 

Ј. РАСВЕТА 
ТС“СТ.КОЛОНИЈА“ 

22408 ВРДНИК, БЕЗ УЛИЦЕ ББ  
20662 

 
46 

571014729
7 

Ј.РАСВЕТА 
ТС“ЦЕНТАР“ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ  
29663 

 
47 

571001724
9 

Ј.РАСВЕТА 
ТС“ЖЕЛЕЗНИЧКА“ 

22408 ВРДНИК, ЖЕЛЕЗНИЧКА 

ББ 

 
2545 

 
48 

571002153
0 

Ј. РАСВЕТА СТС „ГРБА“ 
ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, БЕЗ УЛИЦЕ ББ  
10549 

 
49 

571002154
8 
 

Ј. РАСВЕТА ТС „М. 
ЛАЋАРЦА“ ВРДНИК 

22408 ВРДНИК, МИРКА ЛАЋАРЦА 
ББ 

 
3577 

 
 

50 
571014734

3 
Ј. РАСВЕТА СТБ 20/0,4 КW 

„26. ОКТОБАР“ 
22408 ВРДНИК, 26. ОКТОБАР ББ  

3464 

51 571014735
1 

Ј.РАСВЕТА СТС-„9. 
ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ 2“ 

22408 ВРДНИК, 9.ВОЈВОЂАНСКЕ 
БРИГАДЕ ББ 

 
1807 

52 571013025
4 

ЈАВНА РАСВЕТА 
„ПРОМОНТ“ 

22408 ВРДНИК, МАРТИНА 
КЛАСИЋА 16 

 
8320 

53 571013433
0 

ЈАВНА РАСВЕТА 22408 ВРДНИК, СТАЗА 

ЗДРАВЉА- НОВА КУЛА ББ 

 
13465 

54 571014739
4 

ЈАВНА РАСВЕТА 22408 ВРДНИК, МИРКА 
ГРЕБЕНАРОВИЋА 11 

 
2050 

55 571013872
7 

ЈАВНА РАСВЕТА 22408 ВРДНИК, МИРКА 
ГРЕБЕНАРОВИЋА 11 

 
1442 

56 530014692
8 

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ 
МЗ КРУШЕДОЛ 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЕДОЛ 
СЕЛО  

 
4433 

 
 

57 
 

5719810 
РАСВЕТА ТС ОБДАНИШТЕ 

ВРДНИК  
ВРДНИК, 

НОВА КОЛОНИЈА ПРВА I ДРУГА 
ББ 

 
6778 
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УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 

 
465.571 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ТАБЕЛА Т3-списак мерних места за семафоре у Иригу: 

  Т3-НОВИ САД СЕМАФОРИ   
 

Ред. 
бр. 

ЕД број 
мерног 
места 

 

 
Име мерног места 

 
Адреса потрошње 

Укупно: 
Септ. 2018-
август 2019 

 

1 
519014675

4 
СЕМАФОРИ 22406 ИРИГ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 1 1726 

 

УКУПНО: 
 

1726 

 

 
 

ТАБЕЛА Т4-списак мерних места за пумпе за воду у Општини Ириг: 

  Т5-НОВИ САД -ПУМПЕ - 
ФОНТАНЕ 

  

 

Ред. 
бр. 

ЕД број 
мерног 
места 

 

 
Име мерног места 

 
Адреса потрошње 

Укупно: 
Септе. 2018-
август 2019 

 

1 
531012366

2 
БУНАР-ЦРПНА СТАНИЦА 22328 КРУШЕДОЛ СЕЛО, 

ЛАЗАРА ТОШИЋА ББ 

 

          49760 

 
2 

 
554014709
7 

БУНАР 22406 ИРИГ, РИВИЦА, МАРШАЛА 
ТИТА 30 

            
         29093 

 

3 
 

571014733
5 

 
ФОНТАНА МЗ ВРДНИК 

МЗ ВРДНИК  

          2751 

 

4 
 

537012991
3 

 
БУНАР И ЦРПНА СТАНИЦА 

НЕРАДИН 

 

МЗ НЕРАДИН 

 

2725 

 
      5 

 
522014687

0 

 
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ 

ЈАЗАК 

 

МЗ ЈАЗАК 

 

             12 

 
     6 

 
522014686

2 

 
БУНАРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ 

ЈАЗАК 

 

МЗ ЈАЗАК 

 

       51788 

   
    7 

 
55498857 

 
 ВОДОВОД РИВИЦА 

 

МЗ РИВИЦА 

 

0 

 
    8 

 
534014700

7 

 
БУНАР, МАЛА РЕМЕТА 

 

МЗ МАЛА РЕМЕТА 

 

        9062 

 
    9 

 
534014698

1 

 
ПУМПА ЗА ВОДУ МАЛА 

РЕМЕТА 

 

МЗ МАЛА РЕМЕТА 

 

          4644 

 
10 

 
5190148803 

 
БУНАР ИРИГ 

 

ИРИГ 

0 

11 531014742
1 

БУНАР КРУШЕДОЛ 
ПРЊАВОР 

 0 

    149.835 

 


