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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-
281/2020 од дана 30.06.2020. г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-
281/2020 од дана 30.06.2020. г. припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку за јавну набавку добра – електрична енергија  

ЈН К 35/20 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Подаци о предмету јавне набавке 3 

3. 
Врста, техничке карактеристике  
- спецификације, место испоруке и други захтеви  

4 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 6 

5. Критеријум за оцену понуда 10 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 11 

7. Образац 1 – образац понуде 20 

8. Образац 2 – кадровски капацитет 25 

9. Образац 3 - Трошкови припреме понуде 26 

10. Образац 4 – Изјава о независној понуди 27 

11. Образац 5  – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. ЗЈН 28 

12. Образац 6 – Структуре цене са упутством како да се попуни 29 

13. Образац  7 – Модел уговора 31 

14. Образац  8 – Изјава о обезбеђивању средства обезбеђења 37 

15. Образац 9 – евиденција приложених доказа 38 
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16.  Табелe – мерна места 40 

 
 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Град Суботица, Градска управа 
Трг слободе 1, 24000 Суботица   
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, текући рачун: 840-27640-46, НБС Управа за 

трезор 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 
ВРСТА ПОСТУПКА 
 
 Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је добро - електрична енергија 
 
ЦИЉ ПОСТУПКА 
Поступак јавне набавке се води ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
КОНТАКТ 
 
Контакт: јавненабавке@суботица.рс 
Радно време наручиоца за е-маил: радним данима од 07,00 до 15,00 часова 
 

  
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је електрична енергија. 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
Основна обележја: електрична енергија, 
ОРН 09310000 – електрична енергија 
 
ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
- СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ  

 
1. Врста и количина добара 
Електрична енергија  (закључење уговора о потпуном снабдевању). 
 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 
(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 
 
Оквирни обим динамике испоруке: према табели очекиване потрошње активне 
енергије  
 
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 
Капацитет испоруке: Према табели 1 
 
2. Врста продаје 
 
Стална и гарантована. 
 
3. Техничке караткеристике 
 
У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије објављеним у 
Службеном гласнику Републике Србије. 
 
4. Квалитет добара 
 
 Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о 
раду преносног система («Службени гласник РС» број  91/2015), Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања  електричном 
енергијом («Службени гласник РС» број 63/2013). 
 
5. Капацитет испоруке: Према табели датој у прилогу конкурсне документације 
одређена на основу остварене потрошње, на месту примопредаје електричне 
енергије, током периода испоруке. 

 
6. Период испоруке: 
У трајању од 24 месеца од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 х. 
 
7. Место испоруке добара: 
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 
потрошње ниском напону и широкој потрошњи. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 
стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће уколико му буде додељен 
уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. 
став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора 
закључити:  
1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен и 
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2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца. 

 
 
8. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета 
У складу са одредбама подзаконских аката из тачке 4. овог поглавља конкурсне 
документације. 
 
9. Процењена планирана количина електричне енерије: виша тарифа 
1.950.000 kWh,  
10. Нижа тарифа 800.000,00 kWh (са могућим одступањем месечних и укупне 
количине према потрошњи Наручиоца) 
11. Једнотарифна потрошња 1.200.000,00 kWh (са могућим одступањем месечних 
и укупне количине према потрошњи Наручиоца) 
  
12. Снага 100 kWh   

 
 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 Табела планиране потрошње и мерна места су дате у прилогу конкурсне 
документације.  
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗЈН И 

УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА  
 

На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 
124/2012) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. и 76. 
ЗЈН  и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН. 
 
  И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
  Право на учешће у поступку има понуђач ако: 
 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар  
 

1.1) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода регистра 
надлежног привредног суда 

 
 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

  Доказ за  Правна лица:  

2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверења основног 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 неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;   

2.2) 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 

2.3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде 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. 

Доказ за Предузетнике и физичка лица: 

         2.4) Извод  из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 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 пребилавишта).  

 ДОКАЗИ  НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
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  3. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште у страној држави; 
  

Доказ:  
 
3.1.) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 
 
3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних прихода.  
  

ДОКАЗИ  НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе 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.   

 
 Доказ: 
 

Потписан Образац изјаве (Образац број: 5), који се налази у Конкурсној документацији.  
 

      5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке:  

  
Доказ: 
 

 5.1) Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије 
издату од Агенције за енергетику и 

 5.2) Потврду агенције да је та лиценца јоше увек важећа.  
   
 

 
 Сходно члану 78. став 5.  ЗЈН, понуђач, који је уписан у  Регистру понуђача АПР, није 
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1.-3. 
овог упутства. 
 

 
II   ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  
 
1. Неопходан пословни капацитет: 
 
1.1)  Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 

односно да је у претходној години (2019. г.) обавио мининално три трансакције што се доказује 
Потврдом (уверењем) Оператора преносног система. 
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Доказ:  
 
1.1) Потврда  (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник 

на тржишту електричне енергије, односно да је у претходној години (2019.г.) обавио 
мининално три трансакције. 

1.2) Да понуђач у периоду од 01.01.2019. године до дана  објављивања позива за 
подношење понуде није био неликвидан ниједан дан. 
 

Доказ: 
 
1.2) Потврда Народне Банке  Србије о броју дана неликвидности у траженом периоду. 

 
1.3. Да ће понуђач у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици  у случају да 

ће му уговор бити додељен („Службени гласник Републике Србије“ број 145/2014), закључити 
следеће уговоре: 

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 
прикључен, 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца 
 
Доказ:  
1.3) Изјава, на меморандуму дата под материјалном и кривичном одговорношћу, 

која мора бити потписана од стране одговорног лица понуђача, којом се понуђач обавезује да 
уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, да ће у складу са 
чланом 188. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије“ број 145/2014) 
закључити следеће уговоре: 

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 
прикључен, 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца 
 
 

2. Неопходан кадровски капацитет: 
- Да располаже сa најмање 10 лица са високом стручном спремом од којих су најмање 3 

лица  дипломирани електроинжењери. 
 
Доказ:  
 
2.1) фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање за  сва лица 

(одговорајући М образац у зависности од начина радног ангажовања у складу са Законом о 
раду) и 

2.2) фотокопија диплома или други доказ из којег се несумњиво може утврдити да се 
ради о лицима са високом стручном спремом, односно лицима дипломираних електроинжењера 
и да су исти запослени код понуђача или ангажовани другим уговором у складу са Законом о 
раду, за сва лица. 

 
 Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у овом Упутству под 
тачком од 1. - 3. (услов из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тачка 5. 
ЗЈН, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан за сваког члана групе 

достави наведене доказе да сваки члан из групе понуђача испуњава услове  из члана 75. став 1. 
тачка. 1) до 4), ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да достави понуђач из 
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групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходан испуњеност тог 
услова. Додатни услов група понуђача испуњава заједно. 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја  за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
Ако понуђач у остављеном року од пет дана, 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 с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач није дужан да достави 
доказ да је регистрован код АПР уколико наведе да је регистрова код АПР и наведе интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски 
језик од стране овлашћеног судског тумача. 

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. 
 Сходно члану 78. став 5.  ЗЈН, понуђач, који уписан у  Регистру понуђача АПР, није 
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1-3 овог 
упутства. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 
 

1.  Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
укупна понуђена цена без ПДВ-а.  
Понуђена цена из понуде служи искључиво за рангирање понуда а уговор се 
закључује на процењени износ јавне набавке. 
 

 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
важења понуде.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  
      САЧИЊЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском 

језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, понуђач је дужан 
да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског тумача. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт 
телефон.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг 
слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – електрична енергија – ЈН 
К 35/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, 
Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 10, 11 или 12.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико 
постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

Понуда мора да садржи попуњен и потписан: 
 
 Образац 1 – Понуда  

 
 Образац 2 –  Кадровски капацитет 

 
 Образац 3- Трошкови припреме понуде (није обавезно) 

 
 Образац 4 -  Изјава о независној понуди   

 
 Образац 5 -  Изјава о поштовању прописа 

 
 Образац 6 – Структура цене 
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 Образац 7 - Модел уговора  

 
 Образац 8 -  Изјава о обезбеђивање средства обезбеђења 

 
 Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије 

издату од Агенције за енергетику  
 Потврду агенције да је та лиценца јоше увек важећа.  
 Тражене доказе за додатне услове 
 Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке – у случају да је подносилац понуде група 
понуђача, 

 друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 
документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

 
  Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 

 
3. ПАРТИЈЕ  
 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, 

Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 
 ,,Измена понуде за јавну набавку добра – електрична енергија – ЈН К 35/20  

- НЕ ОТВАРАТИ  или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – електрична енергија – ЈН К 35/20  - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 
“Опозив понуде за јавну набавку добра – електрична енергија – ЈН К 35/20  - 

НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – електрична енергија – 

ЈН К 35/20  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
   

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 
ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

 
1. податке о 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 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана, по издавању исправне фактуре за претходни 

месец за испоручену електричну енергију. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача 
(Снабдевача). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 
 
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону, у свему према табелама из конкурсне документације. 
 
Период испоруке је од дана закључења уговора у трајању од 24 месеца. 
 
9.3. Захтеви у погледу важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

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

понуду. 
 
9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 188. став 

3.  Закона о енергетици  („Службени гласник Републике Србије“ број 145/2014): 
“Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања 

снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 
1) уговор о приступу систему са оператором система на које је објекат 

крајњег купца прикључен; 
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

купца.” 
 
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у 
предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о 
енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

1) уговор о приступу систему са оператором система на које је објекат крајњег 
купца прикључен; 

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје купца.” 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено нижа цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К 
35/20”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град Суботица, 
Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске поште на е-
маил: javnenabavke@subotica.rs. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним 
даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, 
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на е-маил: javnenabavke@subotica.rs  радним 
даном након истека радног времена наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени 
захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на е-маил: javnenabavke@subotica.rs   у данима 
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника)  примљени захтев 
ће се евидентирати првог  радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 
07,00 часова до 15,00 часова. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН, и то: 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

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

 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  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.  

 
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

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

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог ЗЈН.  
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 се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
е-маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на е-маил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена 
наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са 
датумом када је и примљен. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на е-маил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 
наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца 
следећег радног дана. 
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико 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 чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
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. овог 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 податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 35/20;  
(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 ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.  

 
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  

 
17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

17.1. Понуђач је дужан приликом подношења понуде достави Изјаву о достављању 
бланко соло менице за добро извршење посла, у којој Понуђач изјављује да ће уколико њему 
бити додељен уговор, приликом закључења уговора о јавној набавци, или најкасније у року од 
5 дана, од дана закључења уговора доставити бланко соло меницу као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ, 
са клаузулом «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив», са роком важности који 
је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице  за добро 
извршење посла мора да се продужи. 
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Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
  17.2. Бланко соло меницу за добро извршење посла - понуђач је у обавези да 
приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од дана закључења уговора 
достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 
10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити 
на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз 
меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране 
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

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

Наручилац може реализвоати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

  
По извршењу свих уговорних обавеза Вршиоца услуге средство финансијског 

обезбеђења ће бити враћено.  
 
18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуде је 06.08.2020. године до 11,00 часова. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 06.08.2020. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 
19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда отпочеће 06.08.2020. године у просторијама Наручиоца, 

у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, други 
спрат, у канцеларији 211-2. 

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

отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за 
заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 
овлашћени представници понуђача. 
 

Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини понуду 
према упутству Наручиоца. 
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  ЈН К 35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра  

– електричне енергије (понуђач уписује свој деловодни број) 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Град Суботица, Градска управа  - Конкурсна документација  
за јавну набавку добра – електричне енергија, ЈН К 35/20 

 
22/51 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) НАБАВКА ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН К 35/20 
 

Опис предмета јавне набавке Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом 
 

 
Понуђена јединична цена без 
ПДВ за вишу тарифу 

 
________________________РСД/ kwh   
+ ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
+ ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
+ ПДВ 
+АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

Понуђена јединична цена без 
ПДВ за нижу  тарифу 

 
________________________РСД/ kwh  
+ ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
+ ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
+ ПДВ 
+АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

Понуђена јединична цена без 
ПДВ за једнотарифну 
потрошњу  

 
________________________РСД/ kwh  
+ ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
+ ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
+ ПДВ 
+АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

 
Понуђена укупна цена за 
количину 3.900.000 kwh 
више тарифе без ПДВ 

 
________________________РСД/ kwh 
+ ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
+ ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
+ ПДВ 
+АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

 
Понуђена укупна цена за 
количину  1.600.000 -kwh 
ниже тарифе без  ПДВ 

 
________________________РСД/ kwh 
+ ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
+ ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
+ ПДВ 
+АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

Понуђена укупна цена за 
количину  2.400.000 без ПДВ 
за једнотарифну потрошњу 

________________________РСД/ kwh 
+ ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
+ ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
+ ПДВ 
+АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 
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Укупна цена без ПДВ за 
3.900.000    kwh више тарифе 
без ПДВ  
+1.600.000   kwh ниже 
тарифе без  ПДВ 
+ 2.400.000   kwh 
једнотарифне потрошње без  
ПДВ 
 

 
______________________РСД/ kwh  
+ ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
+ ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
+ ПДВ 
+АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

 
Рок и начин плаћања 

 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана, по издавању 
исправне фактуре за претходни месец за испоручену 
електричну енергију  

Период испоруке у трајању од 24 месеца од дана, од дана закључења 
уговора, од 00:00 до 24:00 часова, према централно-
европском времену (ЦЕТ), а на основу закљученог 
уговора. 

Место и начи испоруке Унутар електроенергетског система Републике Србије 
на мерним местима купца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на 
ниском напону, (према табели у прилогу)  

 
Рок важења понуде 

 
___________ дана, од дана отварања понуда (не краће 
од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
Напомена:  
 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  
 

 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

 
Ред 
бр. 

Име и презиме Стручна спрема 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

 
Понуђач под кривичном и материјалном одговорношћу изјављуе да су подаци у списку 
тачни и истинити и да ће му наведена лица стајати на располагању за сво време 
реализације уговора. 
 
Уз табелу се достављају докази наведени у Упутству како се доказује испуњеност 
услова. 
По потреби образац се може копирати. 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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   ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3  
 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Р.бр. Врста трошка Јед. 

мере 
Кол. Јединична цена Укупна цена 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду 
трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈН К 35/20. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
   

   

 
 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4  
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

потврђујем да понуду за добро – електричну енергију подносим независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 
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ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5 
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Понуђач 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични 

број) 
 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку број ЈН К 35/20 поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, 

заштити животне седине, као и немам забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 
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ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене 
потрошње  купца - наручиоца. 
 

опис 
процењена 
количина 

јединична цена 
РСД/kWh 

укупна цена  
  

1. електрична 
енергија виша тарифа 

без ПДВ  

3.900.000 kWh 

 
  

2. електрична 
енергија нижа тарифа 

без ПДВ  
1.600.000 kWh   

3. електрична 
енергија 

једнотарифну 
потрошњу без ПДВ 

2.400.000 kWh 

 
  

4. ПДВ за вишу 
тарифу 

3.900.000 kWh    

5. ПДВ за нижу 
тарифу 

1.600.000 kWh   

6. ПДВ за нижу 
тарифу 

2.400.000   

УКУПНО 1.+4.  
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Врста трошкова 

 
Износ 

 

 
Учешће у цени 

% 
 

1. 
Електрична енергија са балансирањем по 1kWh 
без ПДВ 

  
 

 
2. 

Трошкови приступа и коришћења  система за 
пренос  
електричне енергије (јединична цена у дин/kWh) 

  

3. Трошкови прситупа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије (јединична 
цена у дин/kWh) 

  

 
4. 

Трошкови накнаде за  подстицај повлашћених  
произвођача (јединична цена у дин/kWh) 

  

5. ПДВ по 1kWh   

6. Акциза за утрошену електричну енергију 
(јединична цена у дин/kWh) : 

  

Свега са ПДВ-а или без ПДВ-а  100 % 

 
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије  
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 
електричне енергије на које је прибављена сагласност Агенције за енеергетику Републике 
Србије и која је објављена у “Службеном гласнику РС”. 
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију 
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена  
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у “Службеном 
гласнику РС”. 
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије  
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаће електричне енергије. 
5. Акциза за утрошену електричну енергију (јединична цена у дин/kWh) 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

   

 
У П У Т С Т В О за попуњавање обрасца структуре цене: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су обрасцу наведени. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да је сагласан са 
применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама  од 2 до 4 обрасца структуре цене. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи  да образац 
понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да дореди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

о јавној набавци добра – електричне енергије 
 

Редни број ЈН К  35/20 
 
 закључен између: 
 
 

1. Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, које 
заступа Начелник градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у 
даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2. _________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица 
________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, 
матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, 
које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Снабдевач), са 
друге стране 

 
 
_______________________________________ ____________________________________   

_______________________________________            ____________________________________ 

_______________________________________ ____________________________________   

_______________________________________            ____________________________________ 

_______________________________________        ______________________________________  

_______________________________________           _____________________________________ 

_______________________________________         ______________________________________

     

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Уговорне стране  сагласно констатују: 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке  добра спровео отворени поступак јавне набавке број 
ЈН К 35/20, 
- да је Снабдевач  доставио прихватљиву понуду број _________ од _____ 

2020. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 
- да понуда Снабдевача у потпуности одговара техничким спецификацијама 

из конкурсне документације, која спецификација се налази у прилогу овог Уговора 
и чини његов саставни део, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора број ******** дана ******** за предметно добро.  
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 Реализација уговорене вредности ће се у 2020. години вршити до износа расположивих 
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2020. годину за електричну енергију. 
Обавезе које доспевају у 2021. и 2022. години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
  

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавке електричне енергије за потребе Наручиоца, у свему 
према техничкој спецификацији, прихваћеној у понуди Снабдевача број _______ од 
_____________године, која је код Наручиоца заведена под бројем *******-*** од дана 
**.**.2020. године, а која је саставни део овог Уговора, и према другим важећим законским и 
подзаконским прописима, који регулишу испоруку електричне енергије. 
 Снабдевач се обавезује да Научиоцу прода електричну енергију, а Наручилац да 
преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим 
уговором и понудом Снабдевача број ___________ од дана _________________ . 
 Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоца. 

 
Члан 2. 

 Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања електричне енергије 
извршиће према следећем: 
 Врста продаје:  стална и гарантована 

Количина енергије: на основу остварене потрошње купца. 
 Да врши испоруку електричне енргије у уговореном року од 24 месеца од дана 
закључења уговора, од 00:00 h – 24:00 h према централно европском времену (ЦЕТ), а на 
основу закљученог уговора. 
 Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 
2, из конкурсне документације. 
 Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде 
у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система објављеним у Службеном  гласнику Репбулике Србије.. 
 Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са  актуелним 
Правилима о раду тржишта електричне енергије («Службени гласник  РС» број 120/2012), 
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 
система («Службени гласник РС» број 03/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и 
Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим 
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 
Члан 3. 

 Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричне енергије износ од 
_____________ динара без ПДВ-а за вишу тарифу, и  ________________ динара без  ПДВ-а за 
нижу тарифу електричне енергије, и једнотарифно  ________________ динара без  ПДВ-а. 
 Цена по јединици  мере је фиксна за уговорени период испоруке. 
 Обрачун и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по јединичној 
цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини за обрачунски период, а све 
до уговорене  процењене вредности за јавну набавку, максимално до 102.672.500,00 динара без 
ПДВ-а (словима: стодвамилионашестоседамдесетдвехиљадепетсто динара и 00/100) што са 
ПДВ-ом износи 123.207.000,00 динара (словима: стодвадесеттримилионадвестаседамхиљада 
динара и 00/100). 

 У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови: за приступ систему за 
пренос електричне енргије, трошкови приступа система за дистрибуцију електричне енергије, 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акциза на потрошену 
електричну енергију. 
 Трошкови из става 4. овог члана уговора, Снабдевач ће у оквиру рачуна, фактурисати 
Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоцу, 
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уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за 
приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за 
одређивање цена објављених у «Службеном гласнику РС». 

 
Члан 4. 

Наручилац задржава право да у случају смањења цене електричне енергије на тржишту 
у односу на уговорену јединичну цену, захтева од Снабдевача смањење цене. 

Стварна количина утрошене електричне енергије одређиваће се на основу стварне 
остварене потрошње  Наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања. 

 
Члан 5. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње ниском напону у складу са ознакама ЕД из 
Табела I, II A, II Б и II Ц  конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у 
свом пословању стекне право да користи и додатне објекте. Наручилац задржава право да 
одређене локације изузме са листе електроенергетских објеката за место испоруке, ако те 
објекте  престане да користи. 

У случају додавања додатних локација за испоруку електричне енергије или изузимања 
одређених локација, Наручилац ће доставити добављачу измењену спецификацију у 2 (два 
примерка) која мора бити потписана од стране овлашћених лица Наручиоца и Снадбевача.  

 
Члан 6. 

Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 

Наручиоца наведена у конкурсној документацији, 
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

Наручиоца. 
 

Члан 7.  
 Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима 
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остваране потрошње електричне 
енергије за претходни месец. 
 У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система. 
 На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски 
период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане 
законом, порезе и остале обавезе или информације сходно одредбама Закона о енергетици. 
 Снабдевач ће издати посебан збирни рачун за потрошену електричну енергију мерних 
места из табеле  I, посебан збирни рачун за потрошену електричну енергију мерних места из 
табеле II А – пословни простори, посебан збирни рачун за потрошену електричну енергију 
мерних места из табеле  II Б – Месне заједнице и посебан збирни рачун за потрошену 
електричну енергију мерних места из табеле  II Ц – станови. 
 Снабдевач рачун доставља поштом. 
 

Члан 8. 
Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 45 дана, 

од дана издавања исправног оригиналног рачуна, за претходни месец за испоручену електричну 
енергију. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача) број 
__________________________ код банке ______________________________________________. 
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Снабдевач испоставља рачун у писаном и електронском облику на мејл: 
____________________ са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 100444843, 
матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор  
 Наручилац ће вршити плаћање са апропријацији у Буџету, односно у Финансијском 
плану за плаћање:  
 Раздео 4, глава 04, програмска активност 1501-0001, функција 660, програм 3, 
економска класификација - 421211; 
 Раздео 4, глава 02, програм 0602, програмска активност 0001, функција 130, позиција 
64, економска класификација – 421211; 

Регистрација фактура  мора да гласи на ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦЕ – 09693.             
У случају да Наручилац не плати рачун у року из става 1. овог члана, дужан је да 

Снабдевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом. 
 Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 
 Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан 
износ цене за преузету електричну енергију. 
 

Члан 9. 
 Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, у 
висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити безусловна, платива на 
први позив. Снабдевач је такође дужан да достави менично олвашћење, копију картона 
депонованих потписа и доказ да је меница регистрована у регистру меница НБС.  
 Бланко соло меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од 
дана када истиче рок за извршење уговорне обавезе. 
 Достављена бланко соло меница мора да бити без простеста, безусловна и платива на 
први позив. 
 Достављена бланко соло меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди  Наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Члан 10. 
 Наручилац ће наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да 
Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог 
Уговора. 
 Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог 
уговора, уговорна страна која је прозроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у 
складу са законом. 
 

Члан 11. 
 Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 
192. и  Закона о енергетици («Службени гласник РС 145/2014»). 

 
Члан 12. 

 Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине 
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 
 Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни 
догађаји, који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и 
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају 
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или 
избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора 
преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу 
обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
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 Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну у почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања последица више силе. 
 Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и 
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван 
одредби претходних ставова овог члана уговора. 
 

Члан 13. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 У случају отказа уговора од стране Снабдевача, Снабдевач је дужан да о томе 
претходно писмено обавести Наручиоца у року не краћем од 45 дана. 

 
Члан 14. 

 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 случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 
решаваће надлежни суд у Суботици. 
 

Члан 15. 
 На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет 
овог уговора. 
 

Члан 16. 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна. 
 Уговор се закључује за период од 24 месеца, рачунајући од дана закључења уговора или 
од завршене законске процедуре промене снабдевача. 
 Уколико након истека уговореног рока, остане неиспоручена укупна уговорена 
количина електричне енергије, уговор се може продужити до коначне испоруке уговорене 
количине електричне енергије, уз писану сагласност обе уговорене стране, закључивањем 
анекса уговора.  

 Изузетно, Снабдевач  ће на званичан захтев Наручиоца а, уз обострану сагласност 
потписати анекс уговора о продужењу рока важења уговора под истим условима за најдуже три 
месеца, због потребе  обезбеђивања континуитета у испоруци предметног добра, у ситуацији 
када Наручилац због објективних околности (ванредне ситуације и сл.) није у могућности да на 
други начин обезбеди конктинуитет у набавци електричне енергије. 

 
Члан 17. 

 Наручилац може повећати обим предмета уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са 
чланом 115. ЗЈН. 

Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са чланом 115. Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Члан 19. 

 Наручилац и Снабдевач ће након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог 
уговора 
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Члан 20. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настала у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се надлежност Суда у 
Суботици 

 
Члан 21. 

Овај уговор је сачињен у 10 оригиналних примерака од којих Наручилац задржава 7 
примерака, а Снабдевач 3 примерка. 

 
 

 
СНАДБЕВАЧ:  НАРУЧИЛАЦ: 

    

                 ,директор                                    
 
 
 
Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8  
 

 

 
ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 
Понуђач изјављује да ће као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла наручиоцу предати бланко соло меницу за добро извршење посла. 
 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписивања уговора или 

најкасније у року од 5 дана, од дана закључења уговора преда наручиоцу Бланко соло 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: «без  простеста» 
«безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од укупне вредности 
уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначну реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице  за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз 
меницу достави и  Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране 
овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона 
депонованих потписа. 

Наручилац не може да врати меницу понуђачу док се уговор не реализује у 
целости.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум и место  

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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ЈН К  35/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  9 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 
Понуђач: ___________________________________________ из ____________________________ 

улица и број ____________________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци добра – електричне енергије, број ЈН К 35/20, 
доставља следеће доказе: 
Ред
број Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана75. и 76. ЗЈН ДОКАЗ 

ПРИЛОЖЕН 

1. 
да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

Извод из Агенције за привредне 
регистре односно извода из регистра 
надлежног привредног суда 

ДА НЕ 

2. 

да понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 
није осууђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања и давања мита, 
кривично дело преваре 

1)Извод из казнене евиденције, 
односно уверење основног суда, 
односно уверење надлежног суда и 
надлежне ПУ МУП 

ДА 
 
 
 

НЕ 
 
 
 

2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду 

ДА 
 
 

НЕ 
 
 

3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, 

ДА НЕ 

3. 

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

1) Уверење Министарства финансија 
– пореске управе о плаћеном порезу, 
доприносу и другим јавним 
дажбинама, и 

ДА 
 
 

НЕ 
 
 

 
2) Уверење Службе за утврђивање и 
наплату локалних прихода градске, 
односно општинске управе   

ДА 
 

НЕ 
 

4. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за оабављање делатности  

1) Лиценца за трговину електричном 
енергијом на тржишту електричне  
енергије од Агенције за енергетику 

ДА 
 

НЕ 
 

2) Потврда Агенције за енергетику да 
је лиценца важећа ДА НЕ 

5. 

Понуђач активан учесник на 
тржишту електричне енергије у 
свему према условима из конкурсне 
документације 

Потврда Оператора преносног 
система  

ДА  НЕ 

6. Понуђач  уписан у Регистар 
понуђача АПР 

Изјава или Извод из регистра 
понуђача  ДА  НЕ 

7. 

Понуђач у периоду од 01.01.2018. 
године до дана објављивања позива 
за подношење понуде није био 
неликвидан ниједан дан  

 
 
Потврда НБС 

 
 

ДА 
 

 
НЕ 
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8. 

Понуђач располаже са најмање 10 
лица са високом стручном спремом 
од чега најмање 3 дипл. 
електроинжињера  

1) фотокопија пријаве на обавезно 
социјално осигурање за  сва лица у 
складу са Законом о раду, и 

ДА НЕ 

2) фотокопија диплома или други 
доказ да се ради о лицима ВСС, 
односно дипл. ел.инжењера за сва 
лица 

ДА НЕ 

     
 

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 
    

9. Образац   1 - Образац понуде ДА НЕ 

10. Образац 2 – Изјава понуђача о прихватању услова из позива за достављање 
понуда и конкурсне документације ДА  НЕ 

11. Образац  3  – Кадровски капацитет ДА НЕ 

12. Образац  4 - Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није 
обавезно) ДА НЕ 

13. 
Образац  5 - Изјава о независној понуди 

ДА НЕ 

14. Образац 6 – Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2 ЗЈН   ДА НЕ 

15. 
Образац  7 – структуре цена 

ДА НЕ 

16. Образац 8 – Модел уговора ДА НЕ 

17. Образац  9 – Евиденција приложених доказа ДА НЕ 

18.  Образац 10 – Изјава о обезбеђивању финансијске гаранције ДА НЕ 
 

19. 

Изјаву на меморандуму којом се обавезује да ће уколико му буде додељен 
уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 
188. став 3. Закона о енерегетици, односно да ће одмах по потписивању 
уговора закључити:  
1.Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 
крајњег купца прикључен и 
2.Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца.  

ДА НЕ 

20. Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси 
група понуђача) ДА  НЕ 

 
 
 
Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 
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 TABELA  I  

MERNA MESTA – ED BROJEVI OPŠTA UPRAVA  

  

  

R.br
. 

 ED BROJ Adresa 

1. 2750260797 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
2. 2750261874 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
3. 2750260770 DOM KULTURE 1/I SUBOTICA 
4. 2750260851 PPZ SUBOTICA 
5. 2750260908 TRG SLOBODE 1, UL.2 SUBOTICA 
6. 2750260916 TRG SLOBODE 1/2, UL.2 SUBOTICA 
7. 2750261173 TRG SLOBODE 1/4, UL.3 SUBOTICA 
8. 2750260924 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
9. 2750261220 DOM KULTURE SUBOTICA 
10. 2750261246 DOM KULTURE SUBOTICA 
11. 2750261262 DOM KULTURE SUBOTICA 
12. 2750261882 TRG SLOBODE 1/II SUBOTICA 
13. 2750261319 TRG SLOBODE 1/3 SUBOTICA 
14. 2750261327 TRG SLOBODE 1/IV SUBOTICA 
15. 2750261289 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
16. 2450260946 SUBOTIČKA 6 MALA BOSNA 
17. 2340260979 EDVARDA KARDELJA 383 KELEBIJA 
18. 2630261038 VELIKI PARK 7 PALIĆ 
19. 2630261046 VELIKI PARK 7 PALIĆ 
20. 2630261089 JOŽEFA HEGEDIŠA 22 PALIĆ 
21. 2060261153 BEOGRADSKA 2 BAČKI VINOGRADI 
22. 2150261611 MARŠALA TITA 38 ČANTAVIR 
23. 2740261706 TRG SLOBODE 30 STARI ŽEDNIK 
24. 2570261212 ILIJE LUBARDE 4 NOVI ŽEDNIK 
25. 2210261275 ŽELJEZNIČKA 8 ĐURĐIN 
26. 2090261375 TRG MARŠALA TITA 1 BAJMOK 
27. 2090261391 TRG MARŠALA TITA 1 BAJMOK 
28. 2090261413 TRG MARŠALA TITA 1 BAJMOK 
29. 2090261430 TRG MARŠALA TITA 1 BAJMOK 
30. 2180261833 TRG Ž. ZRENJANINA 4 DONJI TAVANKUT 
31. 2180261841 TRG Ž. ZRENJANINA 4 DONJI TAVANKUT 
32. 2750261688 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
33. 2750261602 TRG LAZARA NEŠIĆA 1 SUBOTICA 
34. 2750261661 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
35. 2750261696 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
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36. 2750261190 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
37. 275262536 TRG SLOBODE 1 SUBOTICA 
38. 2630366757 JOŽEFA HEGEDIŠA 22 PALIĆ 
    
    

 
Средства предвиђена у Финасијском плану: 
Раздео 4, глава 02, програм 0602, програмска активност 0001, функција 130, позиција 
64, економска класификација – 421211; 
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TABELA  II А - 
POSLOVNI PROSTORI 

 
R.br. ED Broj MESTO MERENJA 

1 2750040317 Aleja Maršala Tita 13 
2 2750260495 Aleja Maršala Tita 13 
3 2750040325 Aleja Maršala Tita 13/II 
4 2750040252 Aleja Maršala Tita 13/4 
5 2750260827 Age Mamužića 13 
6 2750260835 Age Mamužića 13/I 
7 2750260860 Age Mamužića 13/I 
8 2750033540 Braće Radić 4 
9 2750033558 Braće Radić 4 

10 2750024249 Bose Miličević 2 
11 2750260800 Bose Miličević 2 
12 2750031601 Bose Miličević 2 
13 2750031571 Bose Miličević 2 
14 2750194484 Bose Miličević 2 
15 2750031598 Bose Miličević 2 
16 2750031563 Bose Miličević 2/6 
17 2750260398 Boze Šarčevića 24 
18 2750251925 Branislava Nušića 2 
19 2750032381 Branislava Nušića 2 
20 2750261351 Branislava Nušića 2 
21 2750032438 Branislava Nušića 4 
22 2750261360 Branislava Nušića 4 
23 2750049942 Bele Bartoka 46 
24 2750260550 Beogradski put 47 
25 2750260541 Bajski put 32 
26 2750037510  Dimitrija Tucovića 12 
27 27500261629 Đure Đakovića 23 
28 2750035950 Endrea Bajči Žilinskog 8 
29 2750040910 Franje Kuhača 16 
30 2750261599 Harambašićeva 4 
31 2750028295 Hanibala Lučića 7 
32 2750191590 Korzo 8 
33 2750205117 Koste Trifkovića 1/a 
34 2750050606 Koste Trifkovića 1 
35 2750050584 Koste Trifkovića 1 
36 2750096436 Kumanovska 1 
37 2750026012 Kumanovska 2 
38 2750048822 Lajoša Joa bb 
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39 2750048741 Lajoša Joa bb 
40 2750048199 Maksima Gorkog 1 
41 2750260762 Maksima Gorkog 1 
42 2750260720 Maksima Gorkog 4 
43 2750027310 Maksima Gorkog 9 
44 2750100412 Maksima Gorkog 9 
45 2750048270 Maksima Gorkog 40 
46 2750260746 Maksima Gorkog 51 
47 2750036050 Matije Gupca 1 
48 2750027396 Matije Gupca 4 
49 2750182834 Matije Gupca 4 
50 2750095677 Matka Vukovića 8 
51 2750037006 Matka Vukovića 6 
52 2750036689 Matka Vukovića 9 
53 2750036905 Matka Vukovića 4 
54 2750177059 Nade Dimić bb 
55 2750260738 Nade Dimić bb 
56 2750177172 Nade Dimić bb 
57 2750260789 Park Rajhl Ferenca 1 
58 2750031407 Park Rajhl Ferenca 10 
59 2750105864 Park Rajhl Ferenca 10 
60 2750170500 Park Rajhl Ferenca 12, GD Partizan  
61 2750021045 Park Rajhl Ferenca 12, Hokej klub  
62 2750172553 Park Rajhl Ferenca 12,HK Pak 
63 2750031393 Park R.Ferenca 12, O.sport.objekata 
64 2750170496 Park R.Ferenca 12, FS Spartak 
65 2750031385 Park R.Ferenca 12, RK Spartak 
66 2750236667 Petra Drapšina 6 
67 2750051971 Petrinjska 5 
68 2750195308 Somborski put 60 
69 2750051661 Segedinski put 57 
70 2750049039 Senćanski put 5 
71 2750049047 Senćanski put 5/26 
72 2750049055 Senćanski put 5/28,autobuska stanica 
73 2750049144 Senćanski put 5 
74 2750049160 Senćanski put 5 
75 2750049187 Senćanski put 5 
76 2750049209 Senćanski put 5 
77 2750049217 Senćanski put 5 
78 2750049233 Senćanski put 5 
79 2750049241 Senćanski put 5 
80 2750049276 Senćanski put 5 
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81 2750049306 Senćanski put 5 
82 2750048997 Senćanski put 5/4 
83 2750049080 Senćanski put 5 
84 2750049152 Senćanski put 5,autobuska stanica, lokal 28/B1 
85 2750049012 Senćanski put 5/12 
86 2750049292 Senćanski put 5 
87 2750049314 Senćanski put 5,autobuska stanica, lokal 13/A1 
88 2750049268 Senćanski put 5 
89 2750049195 Senćanski put 5 
90 2750049179 Senćanski put 5 
91 2750022211 Štrosmajerova 11 
92 2750187194 Štrosmajerova 22 
93 2750035453 Štrosmajerova bb 
94 2750038193 Šandora Petefija 2/a 
95 2750038185 Šandora Petefija 2/b 
96 2750201022 Trg cara Jovana Nenada 7 
97 2750098951 Trg cara Jovana Nenada 7 
98 2750034201 Trg cara Jovana Nenada 11 
99 2750022882 Trg cara Jovana Nenada 11 
100 2750236683 Trg cara Jovana Nenada 11 
101 2750034198 Trg cara Jovana Nenada 11 
102 2750034279 Trg cara Jovana Nenada 11 
103 2750194859 Trg cara Jovana Nenada 15 
104 2750024915 Trg cara Jovana Nenada 15 
105 2750033930 Trg slobode 1,Ul.I,ST.6 
106 2750022858 Trg Jakaba i Komora 21 
107 2750039831 Trg Jakaba i Komora 1 
108 2750039173 Trg Jakaba i Komora 2 
109 2750039742 Trg Jakaba i Komora 11 
110 2750040155 Trg Sinagoge 1/a 
111 2750257770 Trg Lazara Nešića 8 
112 27500260525 Trg Kralja Tomislava 4 
113 2750191663 Vladimira Nazora 1, Milk  
114 2750261645 Vladimira Nazora 3 
115 2750096479 Vladimira Nazora 3 
116 2750032462 Vladimira Nazora 6 
117 2750032560 Vladimira Nazora 3 
118 2750249688 Vladimira Nazora 3 
119 2750026004 Zmaj Jovina 5 
120 2750031946 Zmaj Jovina 9 
121 2750031962 Zmaj Jovina 13 
122 2750041984 Zagrebačka 1 
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123 2750041992 Zagrebačka 1 
124 2750262854 Trg Lazara Nešića 10 
125 2750232211 Matka Vukovića 11 
126 2750027612 Šandora Petefija 20/B 
127 2750263508 Aksentija Marodića 28/A 
128 2750022785 Dimitrija Tucovića 1, Boreli DP Sombor  
129 2750051521 Segedinski put 19, Vundertim 
130 2750266540 Segendski put 19 
131 2750267260 Matije Gupca 4 
132 2750242004 Matka Vukovića 1 
133 2750030729 Segedinski put 19 
134 2750022238 Korzo 3, Klub vojske Srbije u Subotici 
135 2450056107 Subotička 37, Korisnik Ewas doo 
136 2750038215 Šandora Petefija 6 
137 2750038223 Šandora Petefija 6 
138 2750052048 Petrinjska 2/A 
139 2750035178 Štrosmajerova 20,Vitprom doo 
140 2750178012 Petra Drapšina 4 
141 2180075228 Donji Tavankut, Matka Vukovića 9 
142 2450056131 Subotička 12, MZ Mala Bosna 
143 2750099028 Rudić ulica 2 
144 2750036980 Matka Vukovića 6, Gold Stick Zlatar 
145 2750204404 Vase Stajića 15 
146 2750035194 Štrosmajerova 20 
147 2750048687 Lajoša Joa bb 
148 2750034481 Miloša Obilića 6 
149 2570067632 FK Preporod, Novi Žednik 
150 2570067659 FK Preporod, Novi Žednik 
151 2630264274 Muški štrand BB 
152 2090201704 Gajeva bb, Bajmok 
153 2750035798 Petra Drapšina 18 
154 2180075406 Donji Tavankut,Trg Žarka Zrenjanina 5 
155 2750044649 Somborski put 79,Lokal broj 9 
156 2750025849 Bose Miličević 2, Tramvaj UR 
157 2750038509 Šandora Petefija 20/B 
158 2750029755 Senćanski put 92 
159 2150260089 Srbobranska 13,Grad Subotica,Pozorište,Čantavir 
160 2750043790 Bajski put 51 
161 2750270962 Trg Jakaba i Komora 6 
162 2750266256 Žarka Zrenjanina 14, Subotica 
163 2750104302 Mirka Bogovića BB, Subotica 
164 2750041860 Edvina Zdovca BB,"Kiosk kod Zorke" 
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165 2750041836 "Kiosk kod Zorke",  E.Zdovca i R.Romena BB 
166 2750271667 Trg Jakaba i Komora 6 
167 2750034236 Trg Cara Jovana Nenada 9 
168 2750270261 Komesarijat za izbeglice, Tuk ugarnice 53 
169 2750170488 Gimnastičarsko društvo "Partizan-Želj",P.R.Ferenca 10 
170 2750099214 Gimnastičarsko društvo "Partizan-Želj",P.R.Ferenca 10 
171 2750272558 Grad Subotica, lokal br.2, M.Vukovića 1 
172 2750101036 Partizanskih baza 35 
173 2750179434 Beogradski put 105 
174 2750035208 Štrosmajerova 20 
175 2750035585 Petra Drapšina 1 
176 2750177113 Nade Dimić bb 
177 2750270520 Šandora  Petefija 3 
178 2750270563 Šandora  Petefija 3 
179 2750100951 Trg Cara J. Nenada 11 
180 2750034449 Trg Cara Jovana Nenada 7 
181 2750027590 Trg Lajoša Košuta 1 
182 2750026225 Vladimira Nazora 1  
183 2750251615 Beogradski put 122 
184 2750033787 Štrosmajerova 5 
185 2750275905 Segedinski put 17, ul.9, st. 148 
186 2750036786 Ištvana Sečenjija 1 
187 2750274062 Grad Subotica, Zgrada vojnog odseka i MUP-a 
188 2750234559 Palmotićeva 42 
189 2750191698 Dušana Petrovića 8 
190 27532594 Vladimira Nazora 5 
191 27551505 Segedinski put 19 
192 27535186 Štrosmajerova 20  
193 2150066390 Trg Petefi Brigade 2, Čantavir 
194 2280063223 Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 
195 2280063282 Borisa Kidriča 21, Hajdukovo 
196 2750032608 Vladimira Nazora 5 
197 2750034228 Trg cara Jovana Nenada 9 
198 27537596 Dimitrija Tucovića 9  
199 2750177067 Nade Dimić bb 
200 27541208 Karađorđev put 87 
201 275248266 Bose Milićević 1 
202 27534961 Maksima Gorkog 20 
203 2180002351 Rade Končara 24/b, Donji Tavankut 
204 2750171611 Nade Dimić bb 
205 2750178543 Nade Dimić 16 
206 2750040104 Trg Jakaba i Komora 2 
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207 2750035259 Štrosmajerova 16 
208 2750044630 Somborski put 79 
209 2750044908 Somborski put 79 
210 2450281030 Milana M. Metalca 28, Mala Bosna 
211 27543839 Subotica, Bajski put 82 
212 27552056 Subotica, Petrinjska 5 
213 27540147 Subotica, Trg Sinagoge 1/a 
214 27548750 Subotica, Lajoša Joa BB 

     
 
Средства предвиђена у Финасијском плану: 
Раздео 4, глава 04, програмска активност 1501-0001, функција 660, програм 3, 
економска класификација - 421211 
 

 TABELA II B - MESNE ZAJEDNICE 
 

R.br. ED Broj Mesto merenja 
1 275260630 MZ ALEKSANDROVO 
2 275260649 MZ ALEKSANDROVO 
3 206261129 MZ BAČKI VINOGRADI 
4 206261137 MZ BAČKI VINOGRADI 
5 206261145 MZ BAČKI VINOGRADI 
6 215261530 MZ BAČKO DUŠANOVO 
7 215261476 MZ BAČKO DUŠANOVO 
8 215261492 MZ BAČKO DUŠANOVO 
9 215261506 MZ BAČKO DUŠANOVO 
10 2090071630 MZ BAJMOK 
11 209261723 MZ BAJMOK 
12 209261456 MZ BAJMOK 
13 275260690 MZ BAJNAT 
14 275260673 MZ BAJNAT 
15 275260657 MZ BAJNAT 
16 212260991 MZ BIKOVO 
17 275260665 MZ CENTAR I 
18 275260703 MZ CENTAR II 
19 275260754 MZ CENTAR III 
20 2150065539 MZ ČANTAVIR 
21 2150065270 MZ ČANTAVIR 
22 215261425 MZ ČANTAVIR 
23 215261409 MZ ČANTAVIR 
24 215261565 MZ ČANTAVIR 
25 215261581 MZ ČANTAVIR 
26 215261441 MZ ČANTAVIR 
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27 2750040490 MZ  DUDOVA ŠUMA 
28 275260509 MZ  DUDOVA ŠUMA 
29 275261572 MZ GAT 
30 275260487 MZ MAKOVA SEDMICA 
31 228261114 MZ HAJDUKOVO 
32 2340252615 MZ KELEBIJA 
33 234260960 MZ KELEBIJA 
34 2340096801 MZ KELEBIJA 
35 234260987 MZ KELEBIJA 
36 275260614 MZ KER 
37 275260401 MZ KERTVAROŠ 
38 275260410 MZ KERTVAROŠ 
39 241260879 MZ LJUTOVO 
40 241260887 MZ LJUTOVO 
41 245260954 MZ MALA BOSNA 
42 275260592 MZ MALI BAJMOK 
43 275260606 MZ MALI BAJMOK 
44 275260436 MZ MALI RADANOVAC 
45 275260428 MZ NOVI GRAD 
46 257261239 MZ NOVI ŽEDNIK 
47 257261204 MZ NOVI ŽEDNIK 
48 257261182 MZ NOVI ŽEDNIK 
49 257261794 MZ NOVI ŽEDNIK 
50 257261808 MZ NOVI ŽEDNIK 
51 257261255 MZ NOVI ŽEDNIK 
52 257261719 MZ NOVI ŽEDNIK 
53 257261166 MZ NOVI ŽEDNIK 
54 275260568 MZ NOVO SELO 
55 275260576 MZ NOVO SELO 
56 2630062075 MZ PALIĆ 
57 2630060358 MZ PALIĆ 
58 2630058329 MZ PALIĆ 
59 2630254236 MZ PALIĆ 
60 2630252640 MZ PALIĆ 
61 2630250664 MZ PALIĆ 
62 2630169379 MZ PALIĆ 
63 2630196287 MZ PALIĆ 
64 2630061451 MZ PALIĆ 
65 2630245270 MZ PALIĆ 
66 2630177029 MZ PALIĆ 
67 263261062 MZ PALIĆ 
68 263261054 MZ PALIĆ 
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69 263261100 MZ PALIĆ 
70 263261070 MZ PALIĆ 
71 275260533 MZ PEŠČARA 
72 275260711 MZ PROZIVKA 
73 263261020 MZ RADANOVAC 
74 263261011 MZ RADANOVAC 
75 2630270274 MZ RADANOVAC 
76 2740067270 MZ STARI ŽEDNIK 
77 2740067261 MZ STARI ŽEDNIK 
78 274261633 MZ STARI ŽEDNIK 
79 274261676 MZ STARI ŽEDNIK 
80 274261765 MZ STARI ŽEDNIK 
81 274261730 MZ STARI ŽEDNIK 
82 274261650 MZ STARI ŽEDNIK 
83 274261757 MZ STARI ŽEDNIK 
84 2180074981 MZ DONJI TAVANKUT  
85 2180075074 MZ DONJI TAVANKUT  
86 2180096713 MZ DONJI TAVANKUT  
87 218261523 MZ DONJI TAVANKUT  
88 218261515 MZ DONJI TAVANKUT  
89 218261957 MZ DONJI TAVANKUT  
90 218261540 MZ DONJI TAVANKUT  
91 218261558 MZ DONJI TAVANKUT  
92 218261825 MZ DONJI TAVANKUT  
93 226261486 MZ GORNJI TAVANKUT 
94 216260899 MZ GORNJI TAVANKUT 
95 263261097 MZ ŠUPLJAK 
96 278261743 MZ ŠUPLJAK 
97 254261009 MZ VERUŠIĆ 
98 2750260444 MZ ŽELEZNIČKO NASELJE 
99 2750260452 MZ ŽELEZNIČKO NASELJE 
100 2150064729 MZ VIŠNJEVAC 
101 275253472 MZ ZORKA 
102 275260517 MZ ZORKA 
103 2840264266 MZ VIŠNJEVAC - KAPELA 
104 2180264662 MZ TAVANKUT - KAPELA 
105 2210068088 MZ ĐURĐIN 
106 2210068134 MZ ĐURĐIN 
107 2210068118 MZ ĐURĐIN 
108 2210068002 MZ ĐURĐIN 
109 25374207 VLADE ĆETKOVIĆA 23, MIŠIĆEVO 
110 25374193 VLADE ĆETKOVIĆA 23, MIŠIĆEVO 
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111 25374185 VLADE ĆETKOVIĆA 23, MIŠIĆEVO 

     

  

     
Средства предвиђена у Финасијском плану: 
Раздео 4, глава 04, програмска активност 1501-0001, функција 660, програм 3, 
економска класификација - 421211 
 
 
 
 
 

 
TABELA II C - STANOVI 

 

red.br. ED BROJ EPS-a ADRESA MERNOG MESTA 

1. 2750271519 Zmaj Jovina 18/5, Subotica 

2. 2750271527 Sivački put 2, Subotica 

3. 2630271530 Splitska aleja 1, Palić 

4. 2750271543 Ivana Zajca 22/5, Subotica 

5. 2750271586 Bose Milićević 1, Subotica (Park Rajhla Ferenca) 

6. 2750271608 Braće Radić 158/77, Subotica (etažiran stan nosi br. 77) 

7. 2750271616 Aleja Maršala Tita 27B/31, Subotica (etažiran nosi br.31) 

8. 2750271624 Vareška 28, Subotica 

9. 2090073480 Trumbićeva BB, Bajmok 

10. 2750271640 Karađorđev put 86/1, Subotica 

11. 2090072629 Centralno groblje, Frana Supila 21, Bajmok 

12. 2180272959 Matka Vukovića 13/C, Donji Tavankut 

13. 2750275050 Josipa Kraša 2/22, Subotica 

14. 2750274771 Krušedolska 2, Subotica 

15. 2750275905 Segedinski put 17, ulaz.9, stan 148, Subotica 

16. 2750275050 Josipa Kraša 2/22, Subotica 

17. 2750280135 Franje Kluza 63, Subotica 

18. 2750278858 Gradilište Ive Senjanina BB, Subotica 

19. 2751262496 Marka Oreškovića 8, Subotica 
 
Средства предвиђена у Финасијском плану: 
Раздео 4, глава 04, програмска активност 1501-0001, функција 660, програм 3, 
економска класификација - 421211 
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Privremeni priključci: 
 

R.br. ED Broj MESTO MERENJA 

1 2750021460 Ive Vojnovića 2 
2 2750279978 Korzo BB 
3 206278803 Bački vinogradi, Nosa 619/a 

 
Средства предвиђена у Финасијском плану: 
Раздео 4, глава 04, програмска активност 1501-0001, функција 660, програм 3, 
економска класификација - 421211 
 
 


