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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је на основу члана 32. и члана 61. ЗЈН 
(„Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки  и начину 
доказивања испуњености услова („Сл.гл. РС“ бр. 86/15) припремило и објавило 
позив  и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке, на 
интернет страници www.jpobrenovac.rs  и на Порталу службених гласила РС и 
база прописа за подношење понуда за јавну набавку добара -  електрична 
енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор, број Д-1/2019. 
Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набавке 
и са интернет странице www.jpobrenovac.rs 
 
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Обреновац, 
Вука Караџића 99 д, МБ: 06900496, ПИБ: 101933143, Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 840-950743-87 код Управе за трезор Обреновац  
  
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Поступак јавне набавке је отворени поступак добара, а започет је доношењем 
одлуке о покретању поступка број   1760/1 од 27.06.2019. године. 
Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
1.3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ  
Право на учешће у поступку  јавне набавке има сваки понуђач који испуњава 
све услове из члана 75. и члана 76.  ЗЈН, а како је наведено у делу  Услови за 
учешће и Упутство за доказивање испуњености услова за учешће, ове 
конкурсне документације.  
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене 
конкурсном документацијом. 
 

 
Наручилац 

Jaвно предузеће за 
изградњу Обреновца 

 
Адреса Вука Караџића 99 д 
 
Место Обреновац 
Интернет 
страница  www.jpobrenovac.rs 
 
Број   1760/4 
 
Датум 08.07.2019. године 
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1.4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке:  друга добра 
Опис предмета јавне набавке: Електрична енергија за јавно осветљење, 
семафоре и пословни простор редни број  Д-1/2019 
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000  (Електрична енергија) 
 
Врста, опис и количина добара наведени су у делу 9. ПРЕГЛЕД МЕРНИХ 
МЕСТА који је саставни део конкурсне документације. 
 
1.5. Особа за контакт је Зоран Првуловић, дипл.инж.ел. Сва додатна 
обавештења и информације могу се добити на телефон 011/8721-071. 
 
 
 
       Комисија: 
       Зоран Првуловић, ср 
       Ивана Николић, ср 
       Новка Чавић, ср  
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У  П  У  Т  С  Т  В  О 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему 
понуде у складу са захтевима  наручиоца, начину доказивања испуњености 
услова понуђача, припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и 
оцењивању, као и избору најповољније понуде. 
Непридржавање упутства и неподношење свих тражених дoказa и докумената 
који су наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која не 
одговара конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као 
резултат ће имати одбијање његове понуде. 
 
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском 
језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном 
документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне 
набавке. 

Понуђачи подносе понуде у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно 
или препорученом пошиљком на адресу ЈП за изградњу Обреновца, Вука 
Караџића 99д, 11500 Обреновац. 

Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 08.08.2019. године до 1000 
на писарницу наручиоца у седишту Предузећа у Обреновцу, Улица Вука 
Караџића 99 д (позив на број Д-1/2019 – „Електрична енергија за јавно 
осветљење, семафоре и пословни простор - не отварај“). 
 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу. Уколико понуђач понуду подноси  са подизвођачем или као 
заједничку понуду, дужан је да на полеђини коверте наведе  и називе 
подизвођача или члана заједничке понуде.  
 
Јавно отварање понуда обавиће се  08.08.2019. год у 1030 у просторијама 
наручиоца у  Обреновцу,  Вука Караџића 99 д.  
Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са 
назнаком да су поднете неблаговремено. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача, који пре почетка јавног отварања понуда,  комисији 
наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
 
3. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и 
техничким условима који важе у Републици Србији.  
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Понуђач је обавезан да проучи конкурсну документацију, укључујући све 
прилоге, инструкције, а  све у циљу припреме одговарајуће и прихватљиве 
понуде. Од понуђача се очекује да укажу на евентуално уочене недостатке и 
неправилности  у циљу измене и допуне конкурсне документације. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац 
понуде и уз исти прилаже сву тражену документацију и све доказе тражене 
конкурсном документацијом. Образац понуде се попуњава читко штампаним 
словима. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу 
понуде. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, 
недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Свако бељење 
или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране 
понуђача. 
Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати после истека 
крајњег рока за подношење понуда.  
Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације 
биће одбијена.  
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним путем у 
посебној коверти пре истека рока за подношење понуда са ознаком на коверти 
„Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за предметну јавну 
набавку. 
Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном 
документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и 
оверен печатом од стране овлашћеног лица. 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви понуђач није у  
обавези да потпише и овери. 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан 
и оверен печатом од стране овлашћеног лица. 
Понуђач мора све обрасце и изјаве који су  саставни део конкурсне 
документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци 
морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и 
оверени печатом, у свему у складу  са конкурсном документацијом. 
Модел уговора - понуђач је у обавези да  потпише и овери печатом модел 
уговора, чиме потврђује да прихвата услове  модела уговора. У случају 
подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. У случају подношења  понуде са учешћем 
подизвођача модел  уговора попуњава овлашћено лице понуђача. У 
случају заједничке понуде модел уговора попуњава овлашћено лице 
представника групе понуђача.  
 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуде са 
варијантама неће бити разматране. 
 
5. ИЗМЕНА И  ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни 
конкурсну документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда уколико  8 или мање дана пре датума 
за достављање понуда изврши измену конкурсне документације.  
 
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
7.  АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Понуђач је дужан да за подизвођаче докаже  испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач 1., 2. и 4. , услова из става  2. истог члана ЗЈН.  
Уколико Понуђач наступа са подизвођачем у понуди мора навести 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 не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.  
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 
бити наведен у уговору. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. као и услове из 
става  2. истог члана ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а којим 
ће бити прецизно одређене појединачне обавезе и одговорност сваког од 
понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају 
неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
 
9. РОК, НАЧИН  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА 
Рок, начин и услови плаћања дефинисани су  обрасцем понуде и моделом 
уговора. 
 
 
10. ЦЕНА 
АЕРС доноси методологије за утврђивање регулисаних цена и одобрава 
регулисане цене у складу са чланом 64. Закона о  енергетици.  
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Јединичне цене активне електричне енергије које се рангирају морају бити 
исказане у динарима, а исказују се по јединици мере и то у din/kWh.  
Јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора. Цена се може 
мењати уколико дође до промене цена електричне енергије, на коју је 
дата сагласност од стране Агенције за енергетику РС.  
У јединичне цене електричне енергије које се рангирају нису урачунати:  
- порез на додату вредност (ПДВ),  
- трошкови приступа систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије,  
- трошкови посебне накнаде за подстицај  повлашћених произвођача 
електричне енергије и  
- евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују 
надлежне државне институције (у које спада и акциза за утрошену активну 
електричну енергију на основу Закона о акцизама, а које купцу на темељу 
прописа мора зарачунати снабдевач.  
Наведене елементе, који нису укључени у јединичну фиксну цену, сагласно 
законским прописима снабдевач зарачунава купцу. 
- Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије 
налази се на званичној интернет презентацији Агенције за енергетику 
Републике Србије.  
У износ који се уговара урачунате су СВЕ наведене ставке без ПДВ-а:  
Цена активне електричне енергије, Трошкови приступа преносном и 
дистрибутивном систему, Трошкови посебне накнаде за подстицај 
коришћења електричне енергије од повлашћеног произвођача и 
Евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују 
надлежне државне институције, а које купцу на темељу прописа мора 
зарачунати снабдевач.  
 
11. МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Место испоруке добара су мерна места наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у свему према Прегледу мерних места из 
надлежности наручиоца прикључених на дистрибутивни систем, са 
допуном истог за новоизграђене објекте који буду прикључени на 
дистрибутивни систем за време трајања уговора. 
Рок испоруке: од првог дана наредног месеца од дана потписивања уговора о 
потпуном снабдевању, односно промене снабдевача до 29.02.2020. године  oд 
00.00 дo 24.00 часа, односно до утрошка финансијских средстава. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 
Понуђач може радним данима наручиоца, од понедељка до петка од 730 до 1530, 
искључиво у писаној форми од наручиоца тражити додатне информације 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, на адресу Наручиоца 
Улица Вука Караџића 99 д Обреновац или на e-mail: office@jpobrenovac.rs. 
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Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.  
 
 
13. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА (АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ)  
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет 
страници надлежних органа и то: 
- Решење о регистрацији у Регистру понуђача код Агенције за привредне 
регистре – као доказ да је регистрован у регистру  понуђача 
- Решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре – као доказ да 
је регистрован код надлежног органа. 
- Извештај  о бонитету за 2016., 2017. и 2018. годину – као доказ да располаже 
финансијским капацитетом. 
 
14. ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ   ПОДАТАКА 
 Наручилац задржава све приспеле понуде  у трајном власништу, уз обавезу да 
их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. 
Било какво одавање  детаља из понуде који су оправдано означени као пословна 
тајна трећој страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне 
писмене сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају 
пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим 
елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити 
означени као поверљиви. 
 
 
 
15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД  ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 
Наручилац може, после отварања понуда   писменим путем затражити  додатна  
објашњења од понуђача, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може извршити контролу код понуђача, односно  
његовог подизвођача што је овај  дужан да омогући. 
 
 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао све 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 (Образац изјаве, тачка 6. конкурсне документације). 
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17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
 
18. ЗАКЉУЧЕЊЕ   УГОВОРА 
Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је исти 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у 
року не дужем од 5 дана од дана када га је наручилац позвао да закључи уговор. 
Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен у наведеном 
року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
Модел уговора који је саставни део ове конкурсне документације представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  
У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН наручилац може, након закључења уговора 
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 
да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора. 
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор ако је поднета само једна понуда. 
 
 
19. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА 
ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167. 
Закона. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице , који 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 ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права.  
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, 
факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту  права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став. 2. ЗЈН  указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
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Захтев за заштиту  права којим се оспоравају  радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношења 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 и одлуке о обустави поступка,  рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки. 
Наручилац објављује обавештење о  поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у изнoсу од  
120.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права у овом поступку, на  
рачун  буџета Републике Србије број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 
или 253, позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 
се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив 
наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца, односно 
назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе и 
потпис овлашћеног лица банке. 
Захтев за  заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
У сличају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку 
нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом 
захтеву. 
 
 
20. ОСТАЛО 
За све што није наведено у овој конкурсној  документацији примењују се 
одредбе Закона о јавним набавкама („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  
Закона о енергетици, ЗОО, ЗОУП, Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл.гл. РС“ бр. 86/15),  као и остали подзаконски прописи 
којима су регулисане јавне набавке. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Понуђач мора да  испуни следеће  услове  да би учествовао у овом поступку 
јавне набавке:   
 
 
 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1.1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 1.2. да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона);,   
1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији и да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона);, 
1.4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке -  лиценцу Агенције за енергетику  РС за снабдевање 
електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврду исте 
Агенције да је та лиценца још важећа (члан 75. тачка 5. ЗЈН);, 
1.5. 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  
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Као доказ да испуњава услове за учешће, наведене у овом делу конкурсне 
документације, сагласно члану 77. став 4. ЗЈН, понуђач може: 
- доставити правилно потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ дату као 
прилог ове конкурсне документације, којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, дефинисане конкурсном 
документацијом    или  
- може доставити фотокопије  доле наведених доказа и то: 
 
1.  ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ 
 
1.1.  доказ:  
- извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре или извод 
из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица) 
- извод  из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра (за предузетнике) 
 
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан 
на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
1.2. доказ:   
(За правна лица) 
- извод из казнене евиденције  основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представника или огранка страног 
правног лица, 
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према 
месту пребивалишта 
 
(За предузетнике и физичка лица) 
 - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта  
 
1.3. доказ: 
а)  уверење пореске управе Министарства финансија РС  да је измирио 
доспеле порезе и доприносе  (за правна и физичка лица и за предузетнике)  
и 
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б) уверење надлежне управе локалне самоуправе – да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода (за правна и физичка лица и за 
предузетнике). 
 
Докази из тачке 1.2. и  1.3. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда.  
 
Понуђач није дужан да доставља доказе о испуњености услова од тачке 1.1. 
до тачке 1.3. ако је уписан у регистар понуђача. 
 
 
 
1.4. доказ за испуњеност услова: 
 Лиценца Агенције за енергетику РС  за снабдевање електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је 
та лиценца још важећа.  
(ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ У ПРОТИВНОМ ПОНУДА ЋЕ 
БИТИ НЕПРИХВАТЉИВА) 
 
 
1.5. доказ за испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН:  
Потписана и оверена изјава (образац бр. 6 у прилогу конкурсне 
документације). 
 
 
2. Докази за обавезне услове овог упутства могу бити неоверене фотокопије.  
 
3. Ако је понуђач као доказ о испуњености услова за учешће о јавној 
набавци доставио изјаву, наручилац је пре доношења одлуке о додели 
уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија 
затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може 
и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
4. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
 
5. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или 
појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе 
из других поступака јавних набавки. 
 
6. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи 
од 5 дана, не  достави захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
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7. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање 
услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач 
има седиште (управног или судског органа), односно амбасаде те државе у РС. 
 
8. 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 до закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци.  
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара  донеће се применом 
критеријума “најнижа понуђена цена”.  
 
Укупна јединична цена без ПДВ-а из колоне 6.  обрасца 2. „Структура 
понуђене цене са упутством како да се попуни“ ће се рангирати применом 
критеријума најнижа понуђена цена. 

 
 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН ДОДЕЛЕ УГОВОРА У 
СЛУЧАЈУ ДА ПОСТОЈЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
У случају када постоје две или више понуда са  истом најнижом понуђеном 
јединичном ценом Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача који је 
понудио нижу јединичну цену за категорију потрошача - јавно осветљење 
изражену у дин/кWh.  

Ако је и јединична цена за категорију потрошача - јавно осветљење изражена у 
дин/кWh иста, Наручилац ће изабрати најповољнију понуду путем жреба. 
Комисија за јавну набавку наручиоца ће извлачење путем жреба извршити јавно 
тако што ће позвати представнике понуђача да присуствују жребу, а уколико се 
исти не одазову позиву жреб ће се обавити без њиховог присуства.   
Комисија за јавну набавку ће називе понуђача исписати на одвојеним белим  
папарима  исте величине, које ће пресавити и ставити у провидну стаклену 
чинију 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 о извлачењу путем жреба. 
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
по јавној набавци добара број: Д-1/2019   

1. Понуда  број _________ од __________ године  за  јавну набавку добара 
објављену на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца 
(www.jpobrenovac.rs) и на Порталу службених гласила РС и база прописа –
електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор.  
 
2. О себи дајемо следеће податке: 
Назив, улица  и број и седиште понуђача:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Број  рачуна и назив банке _____________________________________________  
ПИБ број ___________________ Матични број_____________________________ 
Број телефона _____________ Број телефакса____________ Е маил___________ 
Директор_______________________ Особа за контакт______________________ 
 
Врста правног лица: 1) микро  2) мало  3) средње  4) велико  5) физичко лице  
(Понуђач је дужан да заокружи  врсту правног  лица којој припада по величини) 
 
3. Понуду подносимо: 
А) самостално        Б)  као заједничку понуду   В) са подизвођачем 
У случају подношења заједничке понуде обрасце потписују и печатом оверавају 
1.  сви понуђачи из групе понуђача 2. Један понуђач из групе одређен  
      Споразумом 
 
Навести податке о понуђачима из групе понуђача или подизвођачима 
1. Пословно име  ___________________________________________________ 
адреса седишта ____________________________________________________ 
матични број и ПИБ ________________________________________________ 
електронска адреса _________________________________________________ 
телефон  __________________________________________________________ 
одговорно лице  ____________________________________________________ 
број рачуна и назив банке ____________________________________________ 
 
 
2. Пословно име  ___________________________________________________ 
адреса седишта ____________________________________________________ 
матични број и ПИБ ________________________________________________ 
електронска адреса _________________________________________________ 
телефон  __________________________________________________________ 
име особе за контакт _______________________________________________ 
број рачуна и назив банке ___________________________________________ 
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3. Пословно име  ___________________________________________________ 
адреса седишта ____________________________________________________ 
матични број и ПИБ ________________________________________________ 
електронска адреса _________________________________________________ 
телефон  _________________________________________________________ 
име особе за контакт _______________________________________________ 
број рачуна и назив банке ___________________________________________ 
 
 
4. Понуђач  је уписан у Регистар понуђача        ДА       (заокружити) НЕ 
(Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет 
страници надлежног органа, али је дужан да наведе који је то доказ и на којој је 
интернет страници доступан) 
 
Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
 
Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
 
5. Важност  понуде (не краћа од 30 дана од дана отварања понуде):_______дана 
          
6. Цена:    
               
 
                                     

Категорија 
потрошача 

Тарифни 
став 

Јединица  
мере 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а 

Коефицијент Јед. цена 
x 

коефицијент 
1 2 3 4 5 6 

Јавно 
осветљење JT/ДУТ kWh  0,98  

Семафори JT/ДУТ kWh  0,0033  

Ниски  
напон 

Активна 
енергија у 

ВТ 
kWh 

 
0,0033 

 

Активна 
енергија у 

НТ 
kWh 

 
0,0033 

 

Широка 
потрошња – 

416 (ЈТ 
мерење) 

JT/ДУТ kWh 

 

0,0033 
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Широка 
потрошња – 

417 (ДТ 
мерење) 

ВТ kWh  0,0033  

НТ kWh  0,0033  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  
ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:  
 
Цена је фиксна за уговорени перид испоруке. Цена се може мењати уколико 
дође до промене цена електричне енергије, на коју је дата сагласност од 
стране Агенције за енергетику РС. 
 
7. Рок и начин плаћања: након извршене испоруке електричне енергије, у 
року од ______ дана (не краће од 30 календарских дана) од дана пријема 
исправног рачуна  за потрошњу у претходном месецу. 
 
8.  Период испоруке: од првог дана наредног месеца од дана потписивања 
уговора о потпуном снабдевању, односно промене снабдевача до 29.02.2020. 
године  oд 00.00 дo 24.00 часа, односно до утрошка финансијских средстава. 
9. Место и начин испоруке: Мерна места купца прикључена на 
дистрибутивни систем у свему према Прегледу мерних места из 
надлежности наручиоца прикључених на дистрибутивни систем, са 
допуном истог за новоизграђене објекте који буду прикључени на 
дистрибутивни систем за време трајања уговора. 
 
10. Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача 
_______________________________________,  у износу од____% укупне 
вредности набавке.  
 
Саставни део понуде чини Образац  9.  Преглед мерних места   
 
 
11. Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. 
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Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе 
који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 
оверавају печатом понуђач и подизвођач. 
 
Датум:   
 
                                                           МП _______________________________ 
                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача-носилац посла 
 
                                                           МП _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана 
заједничке понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана 
заједничке понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 
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2.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ 

ЈН  број Д-1/2019 
Укупна цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена 
укупна цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке 
добара -   електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни 
простор. 

 
Структура цене без ПДВ-а и укупно са ПДВ-ом 

 
Категорија 
потрошача 

Тарифни 
став 

Јединица  
мере 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а 

Коефицијент Јед. цена 
x 

коефицијент 
1 2 3 4 5 6 

Јавно 
осветљење JT/ДУТ kWh  0,98  

Семафори JT/ДУТ kWh  0,0033  

Ниски  
напон 

Активна 
енергија у 

ВТ 
kWh 

 
0,0033 

 

Активна 
енергија у 

НТ 
kWh 

 
0,0033 

 

Широка 
потрошња – 

416 (ЈТ 
мерење) 

JT/ДУТ kWh 

 

0,0033 

 

Широка 
потрошња – 

417 (ДТ 
мерење) 

ВТ kWh  0,0033  

НТ kWh  0,0033  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  
ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:  
У колону 4. се уписује јединична цена без ПДВ-а. 

У колону 6. се уписује производ колоне 4. и колоне 5. односно: 

колона 6= јединична цена без ПДВ-а x коефицијент. 
 
Укупна цена без ПДВ-а из колоне 6.  ће се рангирати применом 
критеријума најнижа понуђена цена. 
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                                                           МП _______________________________ 
                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача-носилац посла 
 
                                                           МП _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана 
заједничке понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана 
заједничке понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом оверити образац. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 
оверавају печатом понуђач и подизвођач. 
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3. СПОРАЗУМ 
 

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача: 
 
Р.бр. Пословно име  Адреса седишта Име и презиме 

одговорног лица 
1.    
2.    
3.    

 
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара 
бр. Д-1/2019 – електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни 
простор. 
Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
Сви чланови заједничке понуде се обавезују: 
1) члан групе наведен под редним бројем 1. у горњој табели ће бити носилац посла, 
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 
и обављати следеће послове у извршењу уговора 
_________________________________________________________________________, 
2) члан групе понуђача наведен под редним бројем 2. , обављаће следеће послове у 
извршењу уговора 
_________________________________________________________________________ 
3) члан групе понуђача наведен под редним бројем 3., обављаће следеће послове у 
извршењу уговора                  
_________________________________________________________________________
     
Овим споразумом се уређују и друга питања: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
За члана заједничке понуде под р.бр. 1.  _________________________м.п. 
          (Овлашћена особа) 
За члана заједничке понуде под р.бр. 2.  _________________________м.п. 
           (Овлашћена особа) 
За члана заједничке понуде под р.бр. 3.  ________________________   м.п. 
                       (Овлашћена особа) 
 
Понуђачи могу доставити и други споразум који садржи све податке из чл. 81 ЗЈН. 
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4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
Сагласно члану 88. став 1. ЗЈН („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач 
________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача) 
 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 
набавку добара број Д-1/2019 – електрична енергија за јавно осветљење, 
семафоре и пословни простор. 
 

Описи трошкова Износ 
Трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 
 

 

Трошкови израде модела и узорака 
 

 

УКУПНО:  
 

 

 
НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, изузев ако је 
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,  
сходно члану 88. став 3. ЗЈН, када је наручилац дужан да понуђачу надокнади и 
то само горе наведене трошкове  
 
                                                           МП _______________________________ 
                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача-носилац посла 
 
                                                           МП _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана 
заједничке понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана 
заједничке понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом оверити образац. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 
оверавају печатом понуђач и подизвођач. 

страна  22 од  38



 
 

На основу члана 26. ЗЈН („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
 

_____________________________________________________________________  
(навести назив и адресу понуђача) 

 даје следећу: 
 
 

5.   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу потврђујем да понуду за 
јавну набавку добара Д-1/2019 -  електрична енергија за јавно осветљење, семафоре 
и пословни простор,  подносим независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
                                                           МП _______________________________ 
                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача-носилац посла 
 
                                                           МП _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана  
заједничке понуде 
 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана 
 заједничке понуде 
 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 
 
Напомена:  
У случају  постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач  повредио 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 и оверена печатом . Уколико 
понуђач понуду подноси  са подизвођачем  Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и подизвођача и оверена печатом. 
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6.     ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. 
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
На основу члана 75. став 2. ЗЈН („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу као законски заступник понуђача/члана 
заједничке понуде/подизвођача 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив понуђача) 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде)  
_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде) 
_____________________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача у случају да понуђач део набавке извршава преко 
подизвођача) 

 
 дајем следећу: 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 
Да је понуђач/члан заједничке понуде/подизвођач чији сам законски заступник за јавну 
набавку добара број Д-1/2019 - електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и 
пословни простор при састављању понуде 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. 
 
 
                                                           МП _______________________________ 
                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача-носилац посла 
                                                           МП _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 
 

 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача и оверена печатом. 
У случају потребе образац копирати. 
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7. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА  У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

На основу члана 77. став 4. ЗЈН („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу као законски заступник понуђача/члана 
заједничке понуде/подизвођача 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив понуђача) 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде)  
_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде) 
_____________________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача у случају да понуђач део набавке извршава преко 
подизвођача) 

 дајем следећу: 
      И З Ј А В У 

 
Да понуђач/члан заједничке понуде/подизвођач чији сам законски заступник испуњава 
све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за јавну набавку добара број Д-1/2019 - електрична 
енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор и то: 
 
Oбавезне услове 
1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,   
1.2. он  и његов законски заступник нису осуђивани 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,   
1.3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
РС, или стране државе када има седиште на њеној територији  и да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода, 
 
Дана _________ 2019.  године 
                                                           МП _______________________________ 
                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача-носилац  
      посла 
                                                           МП _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 

                                                           МП _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 
 
 

страна  25 од  38



НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и  подизвођача и оверена печатом. 
У случају потребе образац копирати. 
Ако је понуђач уместо фотокопија захтеваних доказа доставио Изјаву, наручилац 
ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија обавезно затражити да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих 
или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из 
других поступака јавних набавки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

страна  26 од  38



8. MOДЕЛ УГОВОРА  
 
 
Уговорне стране:  
1. ЈП за изградњу Обреновца, Вука Караџића 99д, Обреновац  
    које заступа директор Милан Марошанин, дипл.маш.инж. 
    (даље: Наручилац) 
    ПИБ: 101933143 
 
 
2. ________________________________________________________________ 
     са заједничким понуђачима _______________________________________ 
     са подизвођачима________________________________________________ 
     које заступа директор ____________________________________________ 
   (у даљем тексту: Снабдевач)   
    ПИБ: ________________                                                 
            
                              
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и 
пословни простор 
 

Члан 1. 
Наручилац је по позиву објављеном на Порталу јавних набавки, својој интернет 
страници и на Порталу службених гласила РС и базе прописа спровео отворени 
поступак за јавну набавку добара број  Д-1/2019.  електрична енергија за јавно 
осветљење, семафоре и пословни простор и донео одлуку о додели уговора 
Снабдевачу  ___________________________ из ______________ са најповољнијом 
понудом бр._______ од ________ 2019. године, која у потпуности одговара конкурсној 
документацији и саставни је део уговора. 
 

Члан 2. 
Снабдевач се обавезује да Наручиoцу испоручи електричну енергију, а Наручилац да 
преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим 
уговором, а у складу са понудом Снабдевача бр. __________ од _____.2019. године и са 
свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 
електричне енергије. 
Наручилац је, сходно члану 148. став 2. Закона  о енергетици, дужан да до закључења 
уговора са изабраним снабдевачем регулише доспеле обавезе за утрошену електричну 
енергију са претходним снабдевачем. 

 
Члан 3. 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије према следећем:  

• Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу  

• Период испоруке: од првог дана наредног месеца од дана потписивања 
уговора о потпуном снабдевању, односно промене снабдевача до 
29.02.2020. године  oд 00.00 дo 24.00 часа, односно, до утрошка 
финансијских средстава за ову јавну набавку 

•  Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца  
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• Место испоруке: Сва обрачунска - мерна места Наручиoца прикључена на 
дистрибутивни систем из Прегледа мерних места као саставног дела понуде 
и уговора, са допуном истог за новоизграђене објекте који буду прикључени 
на дистрибутивни систем за време трајања уговора.  

 
Испорука електричне енергије   врши се у складу са свим важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  

 
Члан 4. 

Процењена вредност потрошње електричне енергије за уговорени период је 
37.500.000,00 динара без ПДВ-а односно 45.000.000,00 динара са ПДВ-ом.  
 
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти 
реализовати у складу са стварном потрошњом електричне енергије у уговореном 
периоду.      
 

Члан 5. 
Снабдевач је дужан да купцу фактурише потрошњу електричне енергије по 
јединичним ценама из понуде, тачка 6,  колона 4. 
Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 
Цена се може мењати уколико дође до промене цена електричне енергије, на коју 
је дата сагласност од стране Агенције за енергетику РС. 
У износ из члана 4. овог уговора је урачуната цена активне електричне енергије са 
трошковима балансирања, трошкови приступа  систему за дистрибуцију електричне 
енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије и евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују 
надлежне државне институције (у које спада и акциза за утрошену активну електричну 
енергију на основу Закона о акцизама), а које купцу на темељу прописа мора 
зарачунати снабдевач.  
Трошкове из претходног става, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу  
сваког месеца, за свако мерно место уз примену ценовника за приступ систему за 
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена 
објављених у ''Службеном гласнику РС''. 
 
 

Члан 6. 
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у свему према Прегледу мерних места из надлежности 
наручиоца прикључених на исти, са допуном за новоизграђене објекте који буду 
прикључени на дистрибутивни систем за време трајања уговора. У случају престанка 
потребе Наручиоца за испоруком електричне енергије за одређена мерна места , 
Снабдевач је у обавези да наведено мерно место на захтев Наручиоца  одјави са 
уговора о продаји електричне енергије. 
Престанак потребе Наручиоца за испоруком електричне енергије за одређена мерна 
места обавезује уговорне стране  да закључе анекс уговора, у складу са ЗЈН. 
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.   
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       - Уговор којим преузима балансну одговорност за сва мерна места Наручиоца.  

                                                             
 

Члан 7. 
Снабдевач издаје Наручиоцу рачун  на  бази података о очитаним количинама 
утрошене електричне  енергије на местима примопредаје (мерна места), преузетих 
од оператора дистрибутивног система, за претходни месец.  
Рачун за испоручену електричну енергију  садржи количину утрошене електричне  
енергије, цену електричне енергије, обрачунски период, исказану цену пружених 
посебно уговорених услуга, порезе, акцизе и остале накнаде прописане Законом о 
енергетици.  
Снабдевач рачун доставља поштом.  

 
                                                  Члан 8. 

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без 
спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да  се 
вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора. 
Анексом уговора са Снабдевачем регулисаће се испорука електричне енергије и 
новоизграђених објеката, док ће  умањење инсталисане снаге за мрежу јавног 
осветљења на којој нису уграђена бројила за мерење бити спроведено у складу са 
важећом регулативом. 
 

                                                  Члан 9. 
Наручилац ће извршити плаћање у року од ______дана (не краће од 30 календарских 
дана) од дана пријема фактуре за испоручену електричну енергију у предходном 
месецу и овере од стране Наручиоца, на рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 
назначеним на самом рачуну.  
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу према Снабдевачу када уплати укупан 
износ по рачуну за преузету електричну енергију.  

 
Члан 10. 

Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату 
вредност.  
 

Члан 11. 
Поред наведених обавеза, Снабдевач је дужан да:  
- Наручиоца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у 
складу са Законом о енергетици и Правилима о промени снабдевача.  
- пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије 
због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, Наручиоца  
претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно 
постигне споразум о извршавању обавезе, 
- ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, Наручиоцу 
даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње 
електричне енергије. 
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Члан 12. 
О промени варијабилног дела цена и других услова продаје, Снабдевач је обавезан да 
непосредно обавести Наручиоца у примереном року, пре примене измењених цена или 
услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова.  
 У случају да Наручилац не прихвата измењене услове продаје или измењене цене, има 
права да раскине уговор.  

Члан 13. 
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.  
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну о 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 14. 

У случају не извршења уговорних обавеза наручилац стиче право на наплату уговорне 
казне у износу од 5% од процењене вредности уговора. 

 
Члан 15. 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима.  
 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.  
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 
решаваће Привредни суд у Београду.  
 

Члан 17. 
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 18. 
Уговор се закључује за период од дана потписивања уговора о потпуном снабдевању 
(промене снабдевача) до 29.02.2020. године. 
У случају утрошка расположивих средстава Наручиоца овај уговор престаје да важи и 
пре истека уговореног рока о чему ће Наручилац писменим путем обавестити  
Снабдевача. 

 
 
 

страна  30 од  38



 
 

Члан 19. 
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 
овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за 
извршавање овог уговора.  
 

Члан 20.  
Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 
(четири) примерка, а Снабдевач 2 (два). 
 
СНАБДЕВАЧ                  НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                       директор 

 
______________________                           ___________________________ 
(Потписати и оверити печатом)                       Милан Марошанин, дипл.маш.инж. 
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9. ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА  
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ НАРУЧИОЦА ПРИКЉУЧЕНИХ НА ДИСТРИБУТИВНИ 

СИСТЕМ 
 

А) ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
1. Јавно осветљење које се обрачунава на основу очитавања мерних места: 
 
Редни број Потрошач ЕД број Број бројила Адреса 

1.  јавно осветљење 80294080 284072 Тамнавска 1 
2.  јавно осветљење 80294240 18074 Саве Ковачевића 1 
3.  јавно осветљење 81396790 146595 Вука Караџића 87/В 
4.  јавно осветљење 81744770 23638 Браће Јоксић бб 
5.  јавно осветљење 81745340 3257011 Филиповића крај бб 
6.  јавно осветљење 81745680 1511992 Горњи крај бб 
7.  јавно осветљење 81746090 110779 Живе Борјановића бб 
8.  јавно осветљење 81746330 23637 Солунског фронта 28 
9.  јавно осветљење 81746410 1097991 Шабачки пут бб 
10.  јавно осветљење 81747320 5790 Драге Вуковића Корчагина бб 
11.  јавно осветљење 81747660 7864624 Драге Вуковића Корчагина бб 
12.  јавно осветљење 81750610 806257 Шабачки пут 205 
13.  јавно осветљење 81754590 8022993 Ђачког батаљона бб 
14.  јавно осветљење 81754670 23651 Ливаде бб, Јасенак 
15.  јавно осветљење 81754750 3726727 Филиповића крај бб, 

М.Моштаница 
16.  јавно осветљење 81754830 139625 Шарчевића крај, М.Моштаница 
17.  јавно осветљење 81755080 3400839 Липик бб, М.Моштаница 
18.  јавно осветљење 81755160 1416031 Филиповића крај бб, 

М.Моштаница 
19.  јавно осветљење 81755240 1847571 Лукића крај, Дражевац 
20.  јавно осветљење 81755660 5498463 Тодоровића крај бб, Дражевац 
21.  јавно осветљење 81755820 2990904 код дома, Дражевац 
22.  јавно осветљење 81755900 2579883 Ранковића крај бб, Дражевац 
23.  јавно осветљење 81756070 7733460 Мислођинска бб, Мислођин 
24.  јавно осветљење 81756230 4113032 Водоводска 2/А, Мислођин 
25.  јавно осветљење 81756310 3511417 Кованчина бб, Мислођин 
26.  јавно осветљење 81756490 2944979 код дома, Мислођин 
27.  јавно осветљење 81757060 1393703 Бачевичка бб, Мислођин 
28.  јавно осветљење 81757140 1077599 Брђанска бб, Мислођин 
29.  јавно осветљење 81757560 6543590 Баричка река 273, Барич 
30.  јавно осветљење 81757640 7085200 Спасића крај бб, Барич 
31.  јавно осветљење 81757720 23699 Баљевачки пут бб, Баљевац 
32.  јавно осветљење 81757800 96907 Баричка река 2/А, Барич 
33.  јавно осветљење 81757980 8167262 Милисава Чамџије 36/А 
34.  јавно осветљење 81758050 108939 Дубоко бб, Барич 
35.  јавно осветљење 81758210 3780864 Баричка река I део 165 
36.  јавно осветљење 81758890 3508805 Баричких бораца 54/А, Барич 
37.  јавно осветљење 81759040 23602 Дуваниште бб, Барич 
38.  јавно осветљење 81759120 108959 Јадрански крај бб, Стублине 
39.  јавно осветљење 81759200 1847210 Лазаревића крај бб, Стублине 
40.  јавно осветљење 81759380 23605 Лазића пут I део, Стублине 
41.  јавно осветљење 81759460 10001913 Радио станица бб, Стублине 
42.  јавно осветљење 81759540 108935 Ваљевски пут центар бб, Стублине 
43.  јавно осветљење 81759880 23611 Видански крај бб, Грабовац 
44.  јавно осветљење 81761840 2233563 Центар бб, Грабовац 
45.  јавно осветљење 81764230 23707 Дубрава бб, Грабовац 
46.  јавно осветљење 81764310 23701 Шеварска бб, Грабовац 
47.  јавно осветљење 81764490 1368556 Видански крај бб, Грабовац 
48.  јавно осветљење 81764570 140636 Проте Матеје Ненадовића бб, 
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Обреновац 
49.  јавно осветљење 81764650 349304 Ивана Богдановића Вањке бб, 

Забрежје 
50.  јавно осветљење 81764730 6163441 Савска бб, Забрежје 
51.  јавно осветљење 81764810 2585233 Младост колонија бб, Кртинска 
52.  јавно осветљење 81764990 108938 Центар бб, Кртинска 
53.  јавно осветљење 81765140 143603 код дома, Конатице 
54.  јавно осветљење 81765220 7000590 Горњи крај бб, Конатице 
55.  јавно осветљење 81765300 23697 Горњи крај бб, Конатице 
56.  јавно осветљење 81765480 2113055 Ушће бб, Ушће 
57.  јавно осветљење 81765560 23711 Музичка школа бб, Дрен 
58.  јавно осветљење 81765640 1277346 код млина бб, Дрен 
59.  јавно осветљење 81765720 2945720 Иверић бб, Дрен 
60.  јавно осветљење 81765800 10001246 код цркве бб, Дрен 
61.  јавно осветљење 81767960 1714620 Проте Матеје Ненадовића 15, 

Обреновац 
62.  јавно осветљење 81768030 1086539 Шумарице бб, Обреновац 
63.  јавно осветљење 81805810 196273 Марка Милановића 19, Обреновац 
64.  јавно осветљење 81805990 110778 Марка Милановића 11, Обреновац 
65.  јавно осветљење 81806060 108937 Марка Милановића 7, Обреновац 
66.  јавно осветљење 81806140 2695309 Војводе Мишића бб, Обреновац 
67.  јавно осветљење 81806220 7872467 Средњи крај бб, Велико поље 
68.  јавно осветљење 81806300 7737804 Јевтића крај бб, Велико поље 
69.  јавно осветљење 81806480 1808688 Ваљевски пут 60, Велико поље 
70.  јавно осветљење 81806560 806373 Аврамовац бб, Скела 
71.  јавно осветљење 81806640 7002810 код дома бб, Скела 
72.  јавно осветљење 81806720 23653 56 родољуба бб, Скела 
73.  јавно осветљење 81806800 108942 Десетог октобра бб, Скела 
74.  јавно осветљење 81806980 108958 код дома бб, Скела 
75.  јавно осветљење 81807050 108941 Шабачки пут бб, Ратари 
76.  јавно осветљење 81807130 30011095 Шабачки пут бб, Ратари 
77.  јавно осветљење 81807210 3545981 Младост колонија бб, Кртинска 
78.  јавно осветљење 81829670 23854 Музичка колонија 158, Обреновац 
79.  јавно осветљење 81829750 10001212 Александра Аце Симовића бб, 

Обреновац 
80.  јавно осветљење 81839150 140632 Забрански пут 2/Б, Обреновац 
81.  јавно осветљење 81839990 2153018 Ратарска 49, Ратари 
82.  јавно осветљење 81840040 23834 Мила Манића Албанте бб, Скела 
83.  јавно осветљење 81840120 96910 Врови бб, Скела 
84.  јавно осветљење 81840200 23842 Шеварска бб, Грабовац 
85.  јавно осветљење 81840460 832382 Кружни пут бб, Бело поље 
86.  јавно осветљење 81840620 3535751 Кузмановића виноград бб, Бело 

поље 
87.  јавно осветљење 81840700 23612 Баричка река бб, Барич 
88.  јавно осветљење 81840880 8014482 Београдска бб, Барич 
89.  јавно осветљење 81840960 9045290 Рада Тадића 160/2, Барич 
90.  јавно осветљење 81841030 23850 Колонија 1 део, Барич 
91.  јавно осветљење 81841110 23847 Солунског фронта 1, Звечка 
92.  јавно осветљење 81841530 23837 пут за Руцку бб, Мала Моштаница 
93.  јавно осветљење 81841790 23838 Дрењански крај бб, Мала 

Моштаница 
94.  јавно осветљење 81844260 23843 Осмог марта бб, Мала Моштаница 
95.  јавно осветљење 81844760 10001905 код школе бб, Стублине 
96.  јавно осветљење 81845090 23835 Дорћолански пут бб, Стублине 
97.  јавно осветљење 81845250 352702 Војводе путника бб, Обреновац 
98.  јавно осветљење 81845410 7935805 Рваћанска бб, Рвати 
99.  јавно осветљење 81845590 108955 Милорада Радовановића бб, 

Обреновац 
100.  јавно осветљење 81846400 108961 Богдана Јаковљевића 29/А, 
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Обреновац 
101.  јавно осветљење 81846580 110780 Узун Миркова 2, Обреновац 
102.  јавно осветљење 81846660 110785 Светог Владике Николаја бб, 

Обреновац 
103.  јавно осветљење 81846740 96909 Здравковића улица 4, Обреновац 
104.  јавно осветљење 81846820 1829826 Рваћанска 41, Рвати 
105.  јавно осветљење 81846900 7421805 Милоша Обреновића 146, 

Обреновац 
106.  јавно осветљење 81847070 96902 Равногорска бб, Обреновац 
107.  јавно осветљење 81847570 3586888 Милоша Обреновића 124, 

Обреновац 
108.  јавно осветљење 81847650 23840 Цара Лазара 14, Обреновац 
109.  јавно осветљење 81847990 96903 Пете Козарске бб, Звечка 
110.  јавно осветљење 81848060 23609 Потића воће бб, Звечка 
111.  јавно осветљење 81872480 14341 Баричка река 2 део 211, Барич 
112.  јавно осветљење 81872560 352750 Алексе Шантића 9, Обреновац 
113.  јавно осветљење 81872640 108936 Обреновачки пут 128, Барич 
114.  јавно осветљење 81872800 23839 Првог маја бб, Барич 
115.  јавно осветљење 81873050 96908 Раденка Раденковића бб, 

Обреновац 
116.  јавно осветљење 81873130 96906 Немањина бб, Обреновац 
117.  јавно осветљење 81873630 96904 Александра Аце Симовића 8, 

Обреновац 
118.  јавно осветљење 81873710 108956 Вука Караџића 99/В, Обреновац 
119.  јавно осветљење 81874540 142722 Обреновачки пут бб, Мислођин 
120.  јавно осветљење 81874700 108934 Марка Милановића бб, Обреновац 
121.  јавно осветљење 81879410 352699 Тополице бб, Обреновац 
122.  јавно осветљење 81925100 2911353 Ваљевски пут 46, Велико поље 
123.  јавно осветљење 81930390 23857 Кнез Михаилова 5, Обреновац 
124.  јавно осветљење 81930470 309311 Краља Александра Првог бб, 

Обреновац 
125.  јавно осветљење 81930710 23845 Браће Јоксић 224, Звечка 
126.  јавно осветљење 81944830 141066 Војводе Мишића 88, Обреновац 
127.  јавно осветљење 81945080 108953 Бргулице бб, Ратари 
128.  јавно осветљење 82017670 20780210873 Ивана Егедушевића 13/Е, Звечка 
129.  јавно осветљење 82041830 7952195 Вука Караџића 99/Г, Обреновац 
130.  јавно осветљење 82312010 20780177933 Равногорска бб, Обреновац 
131.  јавно осветљење 82323900 352164 Краља Александра Првог бб, 

Обреновац 
132.  јавно осветљење 82390310 352165 Вука Караџића бб, Обреновац 
133.  јавно осветљење 82390570 350852 Цара Лазара бб, Обреновац 
134.  јавно осветљење 82750850 10693874 Светозара Станојевића Пеке 5/А, 

Пироман 
135.  јавно осветљење 82750930 9169278 Ваљевски пут 48/А, Бровић 
136.  јавно осветљење 82751180 10536282 Ваљевски пут 38/А, Пироман 
137.  јавно осветљење 82751260 10060179 Драгољуба Петровића 40/А, 

Бровић 
138.  јавно осветљење 82755800 9166548 Средњи крај I део 137/А, Велико 

поље 
139.  јавно осветљење 82755980 9160466 Стаменића крај I део 252/А, 

Велико поље 
140.  јавно осветљење 82756390 9203209 Грчића крај 228/Ц, Стублине 
141.  јавно осветљење 82757040 9169182 школа 162/А, Пољане 
142.  јавно осветљење 82757540 9160508 код дома 186/А, Трстеница 
143.  јавно осветљење 82757620 9169537 доњи крај 663/Б, Грабовац 
144.  јавно осветљење 82758030 9808487 доњи крај 440/А, Грабовац 
145.  јавно осветљење 82758110 11770904 Музичка колонија 132/А, Стублине 
146.  јавно осветљење 82758290 9196240 Нешића Пољице 64/Б, Грабовац 
147.  јавно осветљење 82758370 9162996 Ваљевски пут - центар, Стублине 
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148.  јавно осветљење 82761740 4572 Ивана Богдановића Вањке 14/А, 
Забрежје 

149.  јавно осветљење 82771220 9589 Сенића крај 22/Д, Јасенак 
150.  јавно осветљење 82772130 349285 Мајданска 9/Б, Уровци 
151.  јавно осветљење 82772210 1038 Александра Аце Симовића 214/А, 

Забрежје 
152.  јавно осветљење 82772470 10002351 Александра Аце Симовића 124, 

Забрежје 
153.  јавно осветљење 82772550 7055777 Александра Аце Симовића 62/А, 

Обреновац 
154.  јавно осветљење 82772890 9194696 Гола бара 1/А, Ушће 
155.  јавно осветљење 82774610 4981 Мила Манића Албанте 68/А, Скела 
156.  јавно осветљење 82774790 7259408 Вишњак 10/А, Ушће 
157.  јавно осветљење 82774870 9200757 Шабачки пут 294/А, Скела 
158.  јавно осветљење 82775020 2143 Мијатовића крај 6/А, Баљевац 
159.  јавно осветљење 82775100 5973 Живковића крај 75/А, Баљевац 
160.  јавно осветљење 82775280 7432 Конатице центар 170/А, Конатице 
161.  јавно осветљење 82775360 897 Белопољска 59/А, Обреновац 
162.  јавно осветљење 82775440 11679663 код дома 35/А, Јасенак 
163.  јавно осветљење 82775520 805 Шумадија 124/А, Јасенак 
164.  јавно осветљење 82775600 2192 надвожњак 9/А, Стублине 
165.  јавно осветљење 82775780 8243 Савска 21/А, Ушће 
166.  јавно осветљење 82775860 2138 Савска 43/А, Забрежје 
167.  јавно осветљење 82775940 5772 Јанка Тешића 87/А, Барич 
168.  јавно осветљење 82785920 2142 Бањански пут 80/А, Вукићевица 
169.  јавно осветљење 82786090 8699306 код школе бб, Вукићевица 
170.  јавно осветљење 82786170 10132 Шеварска 16/А, Орашац 
171.  јавно осветљење 82790610 10248 Брдо 191/Ц, Грабовац 
172.  јавно осветљење 82797800 8652075 Суводањ 222/Г, Трстеница 
173.  јавно осветљење 82799200 8071141 Ваљевски пут бб, Пироман 
174.  јавно осветљење 82842920 54344 Саве Ковачевића 73, Обреновац 
175.  јавно осветљење 97938880 348355 Војводе Мишића 186, Обреновац 
176.  јавно осветљење 99880411 351484 Узун Миркова бб, Обреновац 
177.  јавно осветљење 99907490 30006199 Вука Караџића 74, Обреновац 
178.  јавно осветљење 99908140 12969 Карађорђева 6/8, Обреновац 
179.  јавно осветљење 20843170 10001891 Ваган бб, Мислођин 
180.  јавно осветљење 20843330 372305 Средњи крај 1. Део бб, Стублине 
181.  јавно осветљење 20842260 372286 Ваљевски пут- центар бб, 

Стублине 
182.  јавно осветљење 20836820 372288 Светозара Станојевића –Пеке бб, 

Пироман 
183.  јавно осветљење 20842000 372289 код Дома бб, Стублине 
184.  јавно осветљење 20843250 372304 Павловића крај бб, Дражевац 
185.  јавно осветљење 20835670 372279 Горњи крај, Грабовац 
186.  јавно осветљење 20836580 372297 Орашац бр. 1 
187.  јавно осветљење 20836320 372299 Пут за Бањане бб, Грабовац 
188.  јавно осветљење 20842920 372301 Шевар бб, Грабовац 
189.  јавно осветљење 20843090 10002348 Музичка колонија бб, Грабовац 
190.  јавно осветљење 20836400 372278 Орашац бб 
191.  јавно осветљење 20842680 372298 Центар бб, Грабовац 
192.  јавно осветљење 20842500 372300 Горњи крај бб, Грабовац 
193.  јавно осветљење 20836660 372287 Уровачка бб, Уровци 
194.  јавно осветљење 20844400 372284 Уровци код школе бб 
195.  јавно осветљење 20843410 30018112 Центар бб, Уровци 
196.  јавно осветљење 20844240 372285 Поповића крај бб, Уровци 
197.  јавно осветљење 20843670 372283 Шабачки пут 221, Звечка 
198.  јавно осветљење 20835830 372282 Уровци код радио станице бб 
199.  јавно осветљење 20842840 372280 Окно бб, Звечка 
200.  јавно осветљење 20836240 10001870 Јасенак, ул. Пут за Дражевац бб 
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201.  јавно осветљење 20843830 372271 Обреновац, ул. Браће Голубовић 
бб 

202.  јавно осветљење 20844160 372276 Мала Моштаница, ул. Моштаничка 
бб 

203.  јавно осветљење 20836080 372292 Барич, ул. Брђанска бб 
204.  јавно осветљење 20835910 372293 Барич, ул. Колонија 1. део бб 
205.  јавно осветљење 20844320 372290 Барич, ул. Железничка бб 
206.  јавно осветљење 20835750 372291 Мислођин, ул. Забран бб 
207.  јавно осветљење 20836160 372275 Дражевац, Дражевачки луг бб 
208.  јавно осветљење 20842760 372277 Звечка, ул. Браће Јоксића бр. 169 
209.  јавно осветљење 20843750 372270 Обреновац, ул. Војводе Мишића 

бр. 49 
210.  јавно осветљење 20843590 372303 Обреновац, ул. др Арчибалда Рајса 

бб 
211.  јавно осветљење 20842420 372272 Забрежје, ул. Доситејева бб 
212.  јавно осветљење 20666460 396115 Браће Југовића 3 
213.  јавно осветљење 95018510  немерена електрична енергија 
214.  јавно осветљење 82899950 311866 Саве Ковачевића 69 
215.  јавно осветљење 21177040 444276 Милоша Обреновића 169б 
216.  јавно осветљење 21196770 349417 Јевтића крај 85, Стублине 
217.  јавно осветљење 21274800 443235 Вука Караџића 111 
218.  јавно осветљење 21594670 488066 Моштаничка 146, Мала 

Моштаница 
219.  јавно осветљење 21594410 488068 Веверички крај 322, Дражевац 
220.  јавно осветљење 21594250 488070 Осовље 16а 
221.  јавно осветљење 21625430 494166 Савска бб, Скела 
222.  јавно осветљење 21601750 488072 Горњи крај 2. део 25, Скела 
223.  јавно осветљење 21601830 488071 Горњи крај 88, Стублине 
224.  јавно осветљење 21740850 487450 Марића крај 245 
225.  јавно осветљење 21740930 487454 Стублине 65 
226.  јавно осветљење 21740770 487449 Орашац, Музичка колонија 126 
227.  јавно осветљење 21741000 487453 Доњи крај 513, Грабовац 
228.  јавно осветљење 21701240 494168 Мовтица бб, Уровци 
229.  јавно осветљење 21740690 487455 Брештанска 37 
230.  јавно осветљење 21740270 487451 Пољане, Горњи крај бб 
231.  јавно осветљење 21741340 508716 Дубровачки крај 131, Грабовац 
232.  јавно осветљење 21741260 487452 Драгољуба Петровића 68, 

Стублине 
233.  јавно осветљење 21741180 487456 Велико поље, Центар бб 
234.  јавно осветљење 22539040 272306 Белопољска 35, Обреновац 
235.  јавно осветљење 22625830 516225 Раје Поповића бб, Обреновац 
236.  јавно осветљење 22726230 540815 Трстеница, центар бб 
237.  јавно осветљење 22726150 542757 Стублине бб 
238.  јавно осветљење 22726310 516229 Љубинић бб 
239.  јавно осветљење 22726070 541728 Јасенак, центар бб 
240.  јавно осветљење 22355560 30028095 Пироман, Ваљевски пут 78в 
241.  јавно осветљење 22412300 30036538 Скела, ул. Мила Манића 85в 
242.  јавно осветљење 22877630 516230 Бело Поље бб 
243.  јавно осветљење 22878120 516226 Велико Поље, центар бб 
244.  јавно осветљење 22314390 516224 Баљевац, Живковића крај код  

ТС О-24 
245.  јавно осветљење 22161500 516227 Велико поље, Томића крај код ТС 

О-61 
246.  јавно осветљење 22928790 599043 Звечка, Божидара Маринковића 

б.б. код ТС О-274 
247.  јавно осветљење 22928610 599044 II МЗ, Момчила Калајџића Мује 

код ТС О-054 
248.  Јавно осветљење 22883070 133785 Обреновац, Милоша Обреновића 

189 код СПА центра 
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2. Јавно осветљење које се обрачунава на основу ангажоване снаге 
 
Наручилац на делу мреже јавног осветљења нема уграђена бројила за мерење 
потрошње електричне енергије, већ се иста обрачунава по следећим параметрима: 
- инсталисана снага 153,74kW која се умањује за 4% због неисправности сијалица 
- календар рада јавног осветљења дефинисан одлуком града Београда 
- јединична цена за категорију потрошача – јавно осветљење из обрасца - 
Структура цена 
- умањење инсталисане снаге за мрежу јавног осветљења на којој нису уграђена 
бројила за мерење биће спроведено у складу са важећом регулативом. 

 
 

Б) СЕМАФОРИ 
 
Редни број Потрошач ЕД број Број бројила Адреса 

1 семафор 96021380 8745973 Милоша Обреновића 169 
2 семафор 96021460 8744798 Љубе Ненадовића 31 
3 семафор 96021700 8774565 Краља Петра Првог 44 
4 семафор 96022030 8712309 Војводе Мишића 82 
5 семафор 96022790 349335 Милоша Обреновића 2 
6 семафор 96022870 8654206 Вука Караџића 113 
7 семафор 96241401 337435 Војводе Мишића 96 

 
 
В) НИСКИ НАПОН 
 
Редни број Потрошач ЕД број Број бројила Адреса 

1 КЦС Сава 81911240 6396 Забрешких партизана 32 
2 Цевка 22354310 541754 Милоша Обреновића бб 
3 Фекална станица 98871600 352559 Александра Аце Симовића 122 

 
 
Г) ШИРОКА ПОТРОШЊА (ЈТ мерење) 
 
Редни број Потрошач ЕД број Број бројила Адреса 

1 капела Мислођин 81885430 30014260 Брђанска 17/Г 
2 пословни простор 82340310 142045 Веле Нигринове 16 
3 пословни простор 99969790 7956285 Вука Караџића 99/Г 
4 капела Бровић 81802500 20780138407 Драгољуба Петровића 81/А 
5 пословни простор 91243721 7146508 Вука Караџића 101/Г 
6 пословни простор 96021540 7934456 Вука Караџића 99/Е 
7 пословни простор 96728500 7956647 Вука Караџића 99/Д 

 
Д) ШИРОКА ПОТРОШЊА (ДТ мерење) 
 
Редни број Потрошач ЕД број Број бројила Адреса 

1 Магацин 34721311 126638 Мислођин 
2 Пумпа за кишну 

канализацију 
82303780 1366874 Бранислава Нушића бб 

3 Дом културе МЗ 
Грабовац 

80194830 75030 код школе 179/В 

4 Дом културе МЗ Ратари 81068000 136936 Савска 122/А, Ратари 
5 Дом културе МЗ 

Орашац 
81200400 99369 пут за дом 124/А 
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6 Дом културе МЗ 
Кртинска 

80145400 131943 Вишњица 1А 

7 ЈПИ – јавне 
манифестације 

22522450 157627 Трг Зорана Ђинђића б.б., 
Обреновац 

8 Капела Стублине 21787980 30022295 Ваљевски пут - Центар 81Ђ 
9 Капела Скела 21788050 518033 Савска 12Г 

 
 
 
 
 
 
E) ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА електричне енергије за период од 06 месеци oд 
00.00 дo 24.00 часа 
 
 

А) 

1. Јавно осветљење  које се 
обрачунава на основу очитавања 
мерних места 

4.141.656,00 
kWh 

2. Јавно осветљење које се обрачунава 
на основу ангажоване снаге 

315.243,87 
kWh 

Б) Семафори 6.694,80 kWh 

В) 
Ниски напон (ВТ)  34.908,96 kWh 
Ниски напон (НТ) 21.289,44 kWh 

Г) Широка потрошња (ЈТ мерење) 10.872,60 kWh 

Д) 
Широка потрошња (ВТ) 8.727,24 kWh 
Широка потрошња  (НТ) 5.322,36 kWh 

  
4.544.715,27 kWh 

 
 
 
Наручилац 
ЈП за изградњу Обреновца 
 
 
     
     МП   Понуђач 
 
      ________________________________ 
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