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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012,14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15) Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број: IV-404-1/2019-3, од 25.01.2019. године 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  број 16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs  

 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка добара, број ЈН 01/2019, спроводи се у отвореном 

поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 

 
1.3. Подаци о предмету јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка електричне 

енергије, а у свему по опису, сходно поступку и условима одређеним у овој 
конкурсној документацији. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавки, на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на 
интернет страници наручиоца. 

Процењена вредност ове набавке, у складу са Планом јавних набавки 
Наручиоца за 2019. годину износи 4.900.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

1.4. Контакт (лице или служба) 
 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима, понедељак - петак, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки  
 

Опис предмета јавне набавке: набавка добара – набавка електричне 
енергије. 

Редни број јавне набавке: 01/2019. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија. 
 

2.2. Партије 
 
Набавка није обликована по партијама. 
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3. ВРСТА  И  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 
 
1. Врста и количина добара 
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 
Количина електричне енергије  одређиваће се на основу остварене потрошње 
купца (наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања. 
 
2. Техничке карактеристике 
У складу са документом Правила о раду тржишта ("Службени гласник РС", 
бр.120/2012) 
 
3. Квалитет добра 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о 
раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 
система ("Службени гласник РС", бр. 3/2012) и Правилима о раду 
дистрибутивног система  и Уредбе о условима о испоруци и снабдевању 
електричном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/2013). 
 
4. Оквирни обим динамике испоруке 
Према предвиђеном плану потрошње за уговорени период из табеле (у 
прилогу). Снабдевач је балансно одговоран за место предаје купцу 
(наручиоцу). 
 
5. Врста продаје 
Стална и гарантована. 
 
6. Капацитет испоруке 
Јединична цена по кwh. 
 
7. Период испоруке 
15.03.2019. - 15.03.2020. године, од 00:00 часова до 24:00 часова.  
 
8. Место испоруке 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG5/6 одобрене снаге 17,250 KW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње TG 5/6 одобрене снаге 5,750 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 11,040 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 27,600 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 22,080 kW 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 34,500 kW 
 
9. Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, 
потисаном од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се 
обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 
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набавке, поступати у складу са чланом 141.став 5. 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 
    2. Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје 
крајњег купца 
 
10. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 
У складу са одредбама докумената из  тачке 2. и 3. овог поглавља конкурсне 
документације. 
 

Врста и спецификација добара који су предмет јавне набавке, детаљно су 
приказани у делу Спецификација добара, „Образац број 7“. 
 
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  И 
76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
 
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. став 1. тачка 2. 
Закона); 
 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
 
5) да  има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона) - Лиценцу за трговину 
електричном енергијом  на тржишту  електричне  енергије  издате  од  Агенције 
за  енергетику  и  потврду  Агенције да је та лиценца још увек важећа 
 
 Понуђач  је дужан да наведе да је  изричито  поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да  нема забрану обављања делатности 
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која је на снази у време подношења понуде ( члан 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама – „Образац број 4“). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1., 2. и 4. Закона, а услов из члана 75.став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке 
који ће се извршити преко подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. 
Закона, а услов из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова и да достави доказ о испуњености истог. 

 
5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 

 
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем 
следећих доказа: 

 
- Правно лице као понуђач: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, независно од датума издавања  

2) Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за 
законског заступника , 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. Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Захтев за 
извод из казнене евиденције се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника. За понуђача – правно 
лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем је подручју седиште правног 
лица за кривична дела против привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, а за 
дело организованог криминала Уверење Вишег суда у Београду. Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда правно лице да достави И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања мита, доказ не може бити 
старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда  

5) Лиценца за трговину електричном енергијом  на тржишту  електричне  
енергије  издата  од  Агенције за  енергетику  и  потврду  Агенције да је та 
лиценца још увек важећа  
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- Предузетник као понуђач: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра, независно од датума издавања 
2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 
управе МУП-а за законског заступника, 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, доказ не 
може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
5) Лиценца за трговину електричном енергијом  на тржишту  електричне  
енергије  издата  од  Агенције за  енергетику  и  потврду  Агенције да је та 
лиценца још увек важећа 

 
- Физичко лице као понуђач 
2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 
управе МУП-а за законског заступника , 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, доказ не 
може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
5) Лиценца за трговину електричном енергијом  на тржишту  електричне  
енергије  издата  од  Агенције за  енергетику  и  потврду  Агенције да је та 
лиценца још увек важећа 

 
5.3. Додатни услов 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то: 

 
1) да располаже неопходним минималним пословним капацитетом: 

 
- Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 
односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана 
објављивања позива за подношење  понуда на Порталу јавних набавки, 
обавио минимално једну трансакцију.  
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5.4. Доказивање испуњености додатног  услова 
 

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 
доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа: 

 
1) неопходан минимални пословни капацитет : 
 

- Потврда  (уверење)  Оператера преносног система. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, додатни услов могу да 
испуњавају заједно. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац мора 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, примереном року који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 1., 
2. и 4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци 
јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 Ако 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 судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 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. 

 
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
6.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 
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6.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства,  као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце, 
приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на захтевани начин, те 
тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном конкурсном 
документацијом. 

 Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, 
јер ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео 
и прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 

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 адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај - 
Понуда за јавну набавку добара-електрична енергија, број ЈН 01/2019“, у року 
од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива и конкурсне документације 
на Порталу јавних набавки, односно до 25. 02. 2019. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 25. 02. 2019. 
године до 11,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, 
као и име особе за контакт и број телефона. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

 
Понуда  мора да садржи: 

 

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде – „Образац број 1.“ 
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 Документа која је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност 
обавезних  и додатног  услова  

 Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде – 
„Образац број 2.“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице 
понуђача односно  овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не  наступа самостално. Достављање овог 
обрасца није обавезно. 

 Попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди „Образац 
број 3.“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико 
понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  поштовању обавеза из 
члана 75.став 2. ЗЈН -  „Образац број 4.“, попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача односно овлашћено лице сваког понуђача из  
групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  финансијском 
обезбеђењу -  „Образац број 5.“, попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача односно овлашћено лице из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 6.“ 

 Попуњена, потписана и оверена Спецификација добара и образац 
структуре цене са упутством како да се попуни - „Образац број 7.“ 

 Изјава на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица 
понуђача и оверена печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у 
складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици и  закључити:  
- уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 

крајњег купца прикључен и 
- уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

крајњег купца. 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатни услов за учешће; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити              
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 
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Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 25.02.2019. године у просторијама Општине Бачка 
Паланка са почетком у 12,00 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача. 

 
6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
6.4. Начин, измене, допуне и опозив понуде 

 
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 

обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду 
или обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено са ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или 
«опозив понуде» за јавну набавку – „Не отварај-Понуда за набавку добара-
електрична енергија, ЈН број 01/2019“. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за 
подношење понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати 
након истека рока за подношење понуда. 
 

6.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не 
може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да 
учествује у више заједничких понуда 

 
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 исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

 
6.6. Понуда са подизвођачем 

 
 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „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.   

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН. 

Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН, 
а услов из члана 75.став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке који ће се извршити 
преко подизвођача. 

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. 
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 Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла 
наручиоцу без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 

6.7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничку понуду».  
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

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

 
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора и  
- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено плаћање. 
  

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 
2. и 4. ЗЈН, а услов из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова и да достави доказ о испуњености истог. 
Додатне услове могу испунити заједно. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу „5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова.  

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда.  

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 
 

6.8. Рок, начин и услови плаћања, рок и место испоруке, као и друге 
околности од којих зависи прихватљивост понуде 
 

- Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је до 25-тог у текућем месецу за претходни месец, а на основу 
испостављеног  рачуна понуђача, за испоручену електричну енергију. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
- Захтев у погледу места и рока испоруке добара: понуђач је у обавези да 
испоручи електричну енергију на: 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG5/6 одобрене снаге 17,250 KW. 
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- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње TG 5/6 одобрене снаге 5,750 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 11,040 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 27,600 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 22,080 kW 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 34,500 kW 
 
Период испоруке: 15.03.2019. - 15.03.2020. године, од 00:00 часова до 24:00 
часова. 
 
- Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 
 
- Други захтеви  
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици прописано је; 
"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 на који је објекат крајњег купца 
прикључен, 
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца" 
 

Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, 
потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се 
обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку 
јавне набавке поступати у складу са чланом 141. став 5. 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, 
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца 

 
6.9. Валута 

 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а.  

Цена мора бити фиксна, не може се мењати. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 
6.10. Заштита података  

 
Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе 

понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали 
подаци из понуде. 
 

6.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавезе понуђача 

 
 Бланко сопствена меница  за добро извршење посла - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 
дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. Наручилац ће 
уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

6.12. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде 

 
Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези 

конкурсне документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може 
да се обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 01/2019», 
на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 
16, 21400 Бачка Паланка.  

Контакт:Комисија за ЈН, факс:021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима понедељак - петак, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова. 

Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на 
примљени захтев за додатна објашњења, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, у року од 3 дана од дана пријема 
захтева.  

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. 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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 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. Закона о јавним набавкама. 
 

6.13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
увид и контролу. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

6.14. 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. 
 

6.15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који 
се налазе на списку негативних референци 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 

Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 
15%,  уместо 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
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6.16. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 

 
Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара донеће се применом 

критеријума  „најнижа понуђена цена“. 
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 две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти 
рок важења понуде, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
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. 

 
6.17. Захтев за заштиту права 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона.  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно 

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 закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021/60-45-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуде, 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.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам 
дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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После доношења Одлуке о додели уговора, 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. Ако поднети захтев за 
заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151.став 1., 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац закључак 
доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од 
дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року 
од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, 
док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за 
заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из 
члана 156. ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
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;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(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. 
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.  
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 
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(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 

 
 

Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци 
упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У 
пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 
употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
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6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за 
заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове 
настале по основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке 
комисије је извршни наслов 
 

6.18. Обавештење о року за закључење уговора  
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци 
закључиће се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева 
за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен 
уговор о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам 
дана рачунајући од дана достављања уговора на потпис. 

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. 
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Образац бр. 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 
добара – набавка електричне енергије, ЈН број 01/2019. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста предузећа (микро, мало, 
средње, велико)  

 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 
1.,2. и 4. ЗЈН-а јавно доступни 
(уколико се докази не достављају уз 
понуду) 

 

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: 

 

 
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: 

 

 
 
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. 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара – набавка електричне 
енергије, ЈН број 01/2019. 
 

 
Опис предмета јавне 

набавке 

 
Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са 
балансном одговорношћу 
 

Укупна цена за 
805.495 KWh  

без ПДВ-а 

 

 
Износ ПДВ-а 

 

 

Укупна цена за 
805.495 KWh  
са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин  плаћања 

Рок плаћања је до 25-тог у текућем месецу за претходни 
месец, а на основу испостављеног рачуна понуђача, за 
испоручену електричну енергију. 

 
Период испоруке 

Период испоруке: 15.03.2019. - 15.03.2020. године, од 00:00 
часова до 24:00 часова 
 

 
Место и начин испоруке 

Место испоруке: 
 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на 
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње  TG5/6 
одобрене снаге 17,250 KW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на 
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње TG 5/6 
одобрене снаге 5,750 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на 
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње  TG 5/6 
одобрене снаге 11,040 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на 
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње  TG 5/6 
одобрене снаге 27,600 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на 
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње  TG 5/6 
одобрене снаге 22,080 kW 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на 
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње  TG 5/6 
одобрене снаге 34,500 kW 
 

 
Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 
60 дана од дана 

отварања понуде) 

 
___________ 

дана од дана отварања понуде 
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          Цена је фиксна, не може се мењати за све време трајања уговора. 
 
 
 

Датум                       Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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 одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац бр. 2. 
 
               

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 
124/2012,14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник РС» 68/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у  отвореном поступку, 
за јавну набавку добара- набавка електричне енергије, ЈН број 01/2019. 
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 
 

 
 

НАПОМЕНА: Сходно члану 88. став 2. ЗЈН ( «Сл.гласник РС» 124/2012,14/2015 и 
68/2015) трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене 
трошкове, под условом да их  је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 
 

                Датум                                     Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

__________________                         __________________________ 
 

 
               
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац бр. 3. 

 
 

 
 
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ 
      (назив понуђача)  
 
даје: 
        
 

 
И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
Понуђач____________________________________________________________ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је у 
отвореном поступку јавне набавке добара- набавка електричне енергије, ЈН 
број 01/2019, 
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
НАПОМЕНА: Попуњен, потписан и оверен „Образац број 3“ – Изјава о 
независној понуди од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача, уколико понуду подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
                Датум                                     Овлашћено лице  Понуђача 

М. П.  
__________________                         __________________________ 
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Образац бр. 4. 
 

 
 

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

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, 
дајем следећу: 

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач___________________________________________________________ 
 
изјављује да је у отвореном поступку јавне набавке добара- набавка 
електричне енергије, ЈН број 01/2019, поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 
животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 
 
 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
                Датум                                     Овлашћено лице  Понуђача 

М. П.  
__________________                         __________________________ 
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Образац бр. 5. 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  
О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
У складу са чланом 61. став 7.  Закона,  ________________________________,  
                                                                                           (Назив понуђача) 

даје:  
 
 

 
ИЗЈАВУ 

О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 
 
 

 Обавезујем се  да ћу у тренутку закључења уговора предати наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то  бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ћу  доставити 
попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 
дана дужи од дана истека уговора. Наручилац ће уновчити меницу у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
  
  
 
 
 
Место:_____________                                                        Овлашћено  лице                 
              понуђача               
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац бр.6 
 
 
 Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста предмета: ДОБРА 
Ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија 
БРОЈ: _______________ 
ДАНА: _______________ 2019. годинe 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

ЈН број 01/2019 
  
 

Закључен  у Бачкој Паланци,  дана _____________ 2019. године између: 
  
1. Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, ПИБ 
102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске управе 
општине Бачка Паланка Рајка Појужина, дипл.правник (у даљем тексту: 
Наручилац - Купац),  са једне стране и 
2.  __________________________, из __________________, улица 
______________________ , ПИБ ______________, матични број 
_______________, врста предузећа _______________, рачун број 
________________, који се води код _______________ банке, кога заступа 
___________________________________ (у даљем тексту: Добављач -
Снабдевач) 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 

Уговорне стране су сагласне у следећем: 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

 
   Предмет уговора је набавка добара - Набавка електричне енергије, на 
основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, ЈН број  01/2019, 
и Одлуке о додели уговора број _____________, од _______ 2019. године,  а у 
свему према усвојеној понуди Снабдевача-Добављача, која је заведена код 
Наручиоца под бројем ____________ од ____________, године, и врсти, 
техничким карактеристикама, квалитету, количини и опису добара, динамици 

http://www.backapalanka.rs/
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испоруке, врсти продаје, капацитету, периоду и месту испоруке, начину 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,  а  који чине 
саставни део овог Уговора и у свему у складу са важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  
   

Количине и квалитет електричне енергије 
Члан 2. 

 
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије,  извршиће према следећем: 
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу. 
- Капацитет испоруке: јединична цена /кwh  
- Период испоруке: 15.03.2019.-15.03.2020. године од 00:00 часова до 24:00 
часова. 
- Количина енергије: на основу остварене потрошње  купца (наручиоца). 
Место испоруке је: 
-  Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG5/6 одобрене снаге 17,250 KW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње TG 5/6 одобрене снаге 5,750 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 11,040 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 27,600 kW. 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 22,080 kW 
- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 34,500 kW 
 
Снабдевач - Добављач 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 ("Службени гласник 
РС", бр.3/12 од 18.01.2012. године). 
Снабдевач -  Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу 
са Правилима о раду тржишта електричне енергије  ("Службени гласник РС", 
бр. 120 од 21.12.2012.године), Правилима о раду преносног система и 
изменама и допунама Правила о раду преносног система ("Службени гласник 
РС", бр. 3/12 од 18.01.2012. године), Правилима о раду дистрибутивног 
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у 
складу са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 
испоруку електричне енергије. 
 

Цена електричне енергије 
Члан 3. 

Наручилац (купац) се обавезује да плати Снабдевачу – Добављачу: 
-  за један kwh ниже тарифе електричне енергије износ од ________ динара без 
ПДВ-а, односно укупно __________ динара без ПДВ-а за  95.838 kwh,  
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- за један kwh више тарифе електричне енергије износ од ________ динара без 
ПДВ-а, односно укупно __________ динара без ПДВ-а за  709.657 kwh, 
oдносно, износ од __________ динара без  ПДВ-а за укупно 805.495 kwh. 
Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 
Обавезе које по овом уговору доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за предметну јавну набавку 
бити одобрена у тој буџетској години. 
У цену из става 1.овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и 
коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и 
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнада за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач – Добављач ће, у оквиру 
рачуна, фактурисати Наручиоцу-Купцу сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за место примопредаје Купца, 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 цене објављених у "Службеном гласнику РС". 
 

Место испоруке 
Члан 4. 

 
Место испоруке је постојеће обрачунско место Наручиоца-Купца прикљученог 
на дистрибутивни систем: 

- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG5/6 одобрене снаге 17,250 KW. 

- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње TG 5/6 одобрене снаге 5,750 kW. 

- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 11,040 kW. 

- Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 27,600 kW. 

-  Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 22,080 kW 

-  Мерно место купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  TG 5/6 одобрене снаге 34,500 kW 

 
Снабдевач - Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне 
трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 
испоруке. 
Снабдевач - Добављач је дужан да пре испоруке закључи: 
 - Уговор о приступу систему са оператором система за конзумно 
подручја Купца наведено у конкурсној документацији. 
 - Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје 
Купца. 
 

Обрачун утрошене електричне енергије 
Члан 5. 

 



Набавка електричне енергије 
 

Страна 32 од 63 

 

Снабдевач - Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на 
местима примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине остварене 
потрошње електричне енергије за претходни месец. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете електричне енергије, као валидни податак користиће се податак 
оператора преносног система.  
На основу докумената о очитавању утрошка, Снабдевач - Добављач издаје 
Наручиоцу-Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи 
исказану цену електричне енергије, за обрачунски период, као и исказану цену 
пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе 
и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици. 
Снабдевач - Добављач рачун доставља поштом. 

 
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије 

Члан 6. 
 

Наручилац-Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 
25-ог у текућем месецу за претходни месец. 
У случају да Наручилац-Купац не плати рачун из става 1. овог члана уговора, 
дужан је да Снабдевач - Добављачу, за период закашњења плати затезну 
камату прописану законом. 
Наручилац-Купац ће извршити плаћање на  рачун Снабдевача- Добављача 
број _______________, који се води код _______________ банке, са позивом на 
број рачуна који се плаћа. 
Сматраће се да је Наручилац-Купац измирио обавезу када Снабдевач - 
Добављачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну 
енергију. 
 

Гаранције 
Члан 7. 

 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 30 дана дужи од дана истека уговора. Наручилац ће 
уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Неизвршење уговорне обавезе 
Члан 8. 

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

Члан 9. 
 

Снабдевач - Добављач је дужан да Наручиоцу-купцу обезбеди резервно 
снабдевање у складу са чланом  145. и 146. Закона о енергетици ("Службени 
гласник РС", бр. 57/2011). 
 

Виша сила 
Члан 10. 

 
Виша сила ослобађа Добављача-Снабдевача обавезе да испоручи, а 
Наручиоца-Купца  да преузме количине електричне енергије, утврђене 
уговором за време његовог трајања. 
Као виша сила за, Добављача-Снабдевача и Наручиоца-Купца, 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 погођења 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 силе не сматра се наступање околности код Добављача-Снабдевача 
да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде 
Добављача-Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова 
овог члана уговора. 
 

Раскид уговора 
Члан 11. 

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

 
Решавање спорова 

Члан 12. 
 

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 немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност 
Привредног суда у Новом Саду. 
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Завршне одредбе 
Члан 13. 

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

Период важења уговора 
Члан 14. 

 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 
страна и овере печатом. 
Уговор се закључује за период од 15.03.2019. године до 15.03.2020. године. 
 

Члан 15. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну страну.  
 
 
 
            Наручилац-Купац                                          Снабдевач  - Добављач     
 
   _______________________                                _______________________ 
  

 
 

 

   
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, 
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 
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  Образац бр. 7. 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  
 

И 
 

OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ЦEНE  
 

СA УПУTСTВOM  
 

КAКO ДA СE ПOПУНИ 
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КАНЦЕЛАРИЈЕ ППШТИНЕ БРПЈ БРПЈИЛА 5004 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 2040 8040   10080 

ФЕБРУАР 1590 7470   9060 

МАРТ 1920 7560   9480 

АПРИЛ 1500 4080   5580 

МАЈ 1650 4860   6510 

ЈУН 1380 4680   6060 

ЈУЛ 1410 4650   6060 

АВГУСТ 1770 7320   9090 

СЕПТЕМБАР 1920 4590   6510 

ОКТОБАР 1860 6960   8820 

НОВЕМБАР 1680 7680   9360 

ДЕЦЕМБАР 1650 8100   9750 

УКУПНП 20370 75990 0 96360 

      КАНЦЕЛАРИЈЕ У ППШТИНИ БРПЈ БРПЈИЛА 489937 

            

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 333 1537   1870 

ФЕБРУАР 323 1414   1414 

МАРТ 364 1629   1629 

АПРИЛ 340 1202   1202 

МАЈ 357 1314   1314 

ЈУН 307 1233   1233 

ЈУЛ 321 1220   1220 

АВГУСТ 403 1765   1765 

СЕПТЕМБАР 303 1171   1171 

ОКТОБАР 378 1791   1791 

НОВЕМБАР 373 1705   1705 

ДЕЦЕМБАР 356 1721   1721 

УКУПНП 4158 17702 0 21860 
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KOЧЕ ППППВИЋА МК НЕШТИН 1 БРПЈ БРПЈИЛА 020780166455 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 144 588   732 

ФЕБРУАР 129 698   827 

МАРТ 152 664   816 

АПРИЛ 141 508   649 

МАЈ 106 439   545 

ЈУН 126 488   614 

ЈУЛ 104 463   567 

АВГУСТ 101 462   563 

СЕПТЕМБАР 81 417   498 

ОКТОБАР 15522 697   16219 

НОВЕМБАР 134 623   757 

ДЕЦЕМБАР 186 709   895 

УКУПНП 16926 6756 0 23682 

      
      ЦРКВЕНП-ШКПЛСКА,МК НЕШТИН 2 БРПЈ БРПЈИЛА 6577193 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   56   56 

ФЕБРУАР       0 

МАРТ   51   51 

АПРИЛ   113   113 

МАЈ   179   179 

ЈУН   182   182 

ЈУЛ   182   182 

АВГУСТ   238   238 

СЕПТЕМБАР   147   147 

ОКТОБАР   126   126 

НОВЕМБАР   107   107 

ДЕЦЕМБАР   142   142 

УКУПНП 0 1523 0 1523 
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МК НЕШТИН-ППШТА БРПЈ БРПЈИЛА 20780166457 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 46 114   160 

ФЕБРУАР 41 103   144 

МАРТ 44 116   160 

АПРИЛ 44 114   158 

МАЈ 45 124   169 

ЈУН 42 137   179 

ЈУЛ 50 155   205 

АВГУСТ 47 171   218 

СЕПТЕМБАР 39 101   140 

ОКТОБАР 46 104   150 

НОВЕМБАР 47 112   159 

ДЕЦЕМБАР 53 126   179 

УКУПНП 544 1477 0 2021 

      
      МК НЕШТИН-АМБУЛАНТА БРПЈ БРПЈИЛА 020780166456 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 57 226   283 

ФЕБРУАР 53 204   257 

МАРТ 50 217   267 

АПРИЛ 50 182   232 

МАЈ 61 184   245 

ЈУН 50 194   244 

ЈУЛ 56 238   294 

АВГУСТ 52 225   277 

СЕПТЕМБАР 40 153   193 

ОКТОБАР 50 178   228 

НОВЕМБАР 52 208   260 

ДЕЦЕМБАР 53 225   278 

УКУПНП 624 2434 0 3058 
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МК НЕШТИН-ХИДРАНТ БРПЈ БРПЈИЛА 21080211497 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР       0 

ФЕБРУАР       0 

МАРТ       0 

АПРИЛ       0 

МАЈ       0 

ЈУН       0 

ЈУЛ       0 

АВГУСТ       0 

СЕПТЕМБАР       0 

ОКТОБАР       0 

НОВЕМБАР       0 

ДЕЦЕМБАР       0 

УКУПНП 0 0 0 0 

      
      МК НЕШТИН-БИБЛИПТЕКА БРПЈ БРПЈИЛА 020750052166 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   6   6 

ФЕБРУАР   4   4 

МАРТ   4   4 

АПРИЛ   6   6 

МАЈ   6   6 

ЈУН   2   2 

ЈУЛ   1   1 

АВГУСТ   1   1 

СЕПТЕМБАР   2   2 

ОКТОБАР   5   5 

НОВЕМБАР         

ДЕЦЕМБАР         

УКУПНП 0 37 0 37 
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МК НЕШТИН-ВЕТЕРИНАРСКА БРПЈ БРПЈИЛА 020780166454 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 12 40   52 

ФЕБРУАР 12 35   47 

МАРТ 13 37   50 

АПРИЛ 15 31   46 

МАЈ 14 33   47 

ЈУН 14 36   50 

ЈУЛ 13 30   43 

АВГУСТ 13 31   44 

СЕПТЕМБАР 12 25   37 

ОКТОБАР 14 37   51 

НОВЕМБАР 13 47   60 

ДЕЦЕМБАР       0 

УКУПНП 145 382 0 527 
 

МК ЧЕЛАРЕВП БРПЈ БРПЈИЛА 470408 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 9 350   359 

ФЕБРУАР 10 321   331 

МАРТ 9 350   359 

АПРИЛ 14 205   219 

МАЈ 9 130   139 

ЈУН 10 101   111 

ЈУЛ 9 144   153 

АВГУСТ 12 122   134 

СЕПТЕМБАР 11 176   187 

ОКТОБАР 15 306   321 

НОВЕМБАР 17 373   390 

ДЕЦЕМБАР 19 352   371 

УКУПНП 144 2930 0 3074 
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МК ВИЗИЋ БРПЈ БРПЈИЛА 8060052 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   974   974 

ФЕБРУАР   1048   1048 

МАРТ   882   882 

АПРИЛ   81   81 

МАЈ   20   20 

ЈУН   24   24 

ЈУЛ   20   20 

АВГУСТ   42   42 

СЕПТЕМБАР   111   111 

ОКТОБАР   386   386 

НОВЕМБАР   755   755 

ДЕЦЕМБАР   1246   1246 

УКУПНП 0 5589 0 5589 
 

 

МК МЛАДЕНПВП БРПЈ БРПЈИЛА 1299308 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   1777   1777 

ФЕБРУАР   2530   2530 

МАРТ   1695   1695 

АПРИЛ   660   660 

МАЈ   151   151 

ЈУН   66   66 

ЈУЛ   48   48 

АВГУСТ   104   104 

СЕПТЕМБАР   287   287 

ОКТОБАР   1185   1185 

НОВЕМБАР   1769   1769 

ДЕЦЕМБАР   2377   2377 

УКУПНП 0 12649 0 12649 
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МК ТПВАРИШЕВП БРПЈ БРПЈИЛА 6091059 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   3086   3086 

ФЕБРУАР   2578   2578 

МАРТ   2869   2869 

АПРИЛ   798   798 

МАЈ   183   183 

ЈУН   238   238 

ЈУЛ   262   262 

АВГУСТ   220   220 

СЕПТЕМБАР   531   531 

ОКТОБАР   1175   1175 

НОВЕМБАР   2471   2471 

ДЕЦЕМБАР   3472   3472 

УКУПНП 0 17883 0 17883 
 

 

 

МК ПБРПВАЦ БРПЈ БРПЈИЛА 227700 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 80 112   192 

ФЕБРУАР 50 76   126 

МАРТ 82 93   175 

АПРИЛ 32 70   102 

МАЈ 28 53   81 

ЈУН 28 52   80 

ЈУЛ 33 65   98 

АВГУСТ 37 59   96 

СЕПТЕМБАР 33 66   99 

ОКТОБАР 56 95   151 

НОВЕМБАР 81 128   209 

ДЕЦЕМБАР 86 114   200 

УКУПНП 626 983 0 1609 
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МК СИЛБАШ БРПЈ БРПЈИЛА 85855 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 749 1677   2426 

ФЕБРУАР 910 2007   2917 

МАРТ 744 1589   2333 

АПРИЛ 270 621   891 

МАЈ 56 202   258 

ЈУН 55 191   246 

ЈУЛ 69 212   281 

АВГУСТ 59 215   274 

СЕПТЕМБАР 68 241   309 

ОКТОБАР 327 805   1132 

НОВЕМБАР 628 1382   2010 

ДЕЦЕМБАР 636 1432   2068 

УКУПНП 4571 10574 0 15145 
 

 

 

МК НПВА ГАЈДПБРА БРПЈ БРПЈИЛА 7586367 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   1126   1126 

ФЕБРУАР   1299   1299 

МАРТ   32267   32267 

АПРИЛ   412   412 

МАЈ   73   73 

ЈУН   82   82 

ЈУЛ   88   88 

АВГУСТ   128   128 

СЕПТЕМБАР   166   166 

ОКТОБАР   612   612 

НОВЕМБАР   938   938 

ДЕЦЕМБАР   1543   1543 

УКУПНП 0 38734 0 38734 
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МК ДЕСППТПВП БРПЈ БРПЈИЛА 191215 

МЕСЕЦ НИЖА ТАРИФА ВИША ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 246 626   872 

ФЕБРУАР 227 509   736 

МАРТ 294 614   908 

АПРИЛ 30 74   104 

МАЈ 33 65   98 

ЈУН 54 133   187 

ЈУЛ 30 58   88 

АВГУСТ 39 122   161 

СЕПТЕМБАР 91 200   291 

ОКТОБАР 301 688   989 

НОВЕМБАР 221 615   836 

ДЕЦЕМБАР 362 816   1178 

УКУПНП 1928 4520 0 6448 

      
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    МК ДЕСППТПВП месна заједница БРПЈ БРПЈИЛА 191330 

МЕСЕЦ НИЖА ТАРИФА ВИША ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 3 132   135 

ФЕБРУАР 2 111   113 

МАРТ 12 136   148 

АПРИЛ 40 84   124 

МАЈ 40 94   134 

ЈУН 46 90   136 

ЈУЛ 51 95   146 

АВГУСТ 62     62 

СЕПТЕМБАР 47 253   300 

ОКТОБАР 3 149   152 

НОВЕМБАР 2 139   141 

ДЕЦЕМБАР 2 163   165 

УКУПНП 310 1446 0 1756 
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пос.простор БРПЈ БРПЈИЛА 8257454 

МЕСЕЦ НИЖА ТАРИФА ВИША ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   32   32 

ФЕБРУАР   40   40 

МАРТ   56   56 

АПРИЛ    0   0 

МАЈ    0   0 

ЈУН   1   1 

ЈУЛ    0   0 

АВГУСТ   3   3 

СЕПТЕМБАР   1   1 

ОКТОБАР    0   0 

НОВЕМБАР   6   6 

ДЕЦЕМБАР   67   67 

УКУПНП 0 206 0 206 
 

 

 

 

МК ПИВНИЦЕ БРПЈ БРПЈИЛА 507497 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА ВИША ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   2673   2673 

ФЕБРУАР   2594   2594 

МАРТ   2919   2919 

АПРИЛ   1032   1032 

МАЈ   0   0 

ЈУН   221   221 

ЈУЛ   136   136 

АВГУСТ   172   172 

СЕПТЕМБАР   136   136 

ОКТОБАР   1375   1375 

НОВЕМБАР   2052   2052 

ДЕЦЕМБАР   2883   2883 

УКУПНП 0 16193 0 16193 
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МК ПАРАГЕ БРПЈ БРПЈИЛА 3516151 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   2117   2117 

ФЕБРУАР   2076   2076 

МАРТ   1627   1627 

АПРИЛ   757   757 

МАЈ   315   315 

ЈУН   303   303 

ЈУЛ   348   348 

АВГУСТ   254   254 

СЕПТЕМБАР   447   447 

ОКТОБАР   1142   1142 

НОВЕМБАР   1963   1963 

ДЕЦЕМБАР   2942   2942 

УКУПНП 0 14291 0 14291 
 

 

 

СПС БРПЈ БРПЈИЛА 2098754*  17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   1558   1558 

ФЕБРУАР   170120   170120 

МАРТ   1409   1409 

АПРИЛ   438   438 

МАЈ   260   260 

ЈУН   234   234 

ЈУЛ   237   237 

АВГУСТ   392   392 

СЕПТЕМБАР   210   210 

ОКТОБАР   629   629 

НОВЕМБАР   1538   1538 

ДЕЦЕМБАР   2049   2049 

УКУПНП 0 179074 0 179074 
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СПС БРПЈ БРПЈИЛА 1184444*  17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   3679   3679 

ФЕБРУАР   3999   3999 

МАРТ   4231   4231 

АПРИЛ   1370   1370 

МАЈ   750   750 

ЈУН       0 

ЈУЛ   660   660 

АВГУСТ   799   799 

СЕПТЕМБАР   532   532 

ОКТОБАР   1977   1977 

НОВЕМБАР   4154   4154 

ДЕЦЕМБАР   6083   6083 

УКУПНП 0 28234 0 28234 
 

 

 

СТРАНКЕ БРПЈ БРПЈИЛА 460607 ЕД 1010117154 
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНП 

ЈАНУАР 250 585   835 

ФЕБРУАР 263 637   900 

МАРТ 301 727   1028 

АПРИЛ 213 502   715 

МАЈ 130 382   512 

ЈУН 115 401   516 

ЈУЛ 112 359   471 

АВГУСТ 138 442   580 

СЕПТЕМБАР 111 345   456 

ОКТОБАР 264 683   947 

НОВЕМБАР 255 672   927 

ДЕЦЕМБАР 365 833   1198 

УКУПНП 2517 6568   9085 
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КУРЕПЕ 8, БРПЈ БРПЈИЛА 35309* 17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 85 182   267 

ФЕБРУАР 81 172   253 

МАРТ 105 266   371 

АПРИЛ 115 264   379 

МАЈ 122 267   389 

ЈУН 100 233   333 

ЈУЛ 102 350   452 

АВГУСТ 129 296   425 

СЕПТЕМБАР 102 242   344 

ОКТОБАР 82 214   296 

НОВЕМБАР 111 267   378 

ДЕЦЕМБАР 131 348   479 

УКУПНП 1265 3101 0 4366 
 

 

 

ПРМАН МАНИФЕСТАЦИЈЕ, БРПЈ БРПЈИЛА 20780149733*34,5kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР    0    0 

ФЕБРУАР    0    0 

МАРТ    0    0 

АПРИЛ    0    0 

МАЈ    0    0 

ЈУН    0    0 

ЈУЛ   10   10 

АВГУСТ   1   1 

СЕПТЕМБАР    0    0 

ОКТОБАР    0    0 

НОВЕМБАР    0    0 

ДЕЦЕМБАР   15   15 

УКУПНП 0 26 0 26 
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ИЛР 15, БРПЈ БРПЈИЛА 2920298*  17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 125 151   276 

ФЕБРУАР 155 226   381 

МАРТ 154 245   399 

АПРИЛ 140 221   361 

МАЈ 129 241   370 

ЈУН 110 173   283 

ЈУЛ 94 187   281 

АВГУСТ 124 234   358 

СЕПТЕМБАР 69 138   207 

ОКТОБАР 116 220   336 

НОВЕМБАР 93 186   279 

ДЕЦЕМБАР  0  0   0 

УКУПНП 1309 2222 0 3531 
 

 

КУЋА 182 БРПЈ БРПЈИЛА 1013740816*  17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 656 1013 0 1669 

ФЕБРУАР 517 880   1397 

МАРТ 662 1027   1689 

АПРИЛ 439 558   997 

МАЈ 290 367   657 

ЈУН 262 433   695 

ЈУЛ 298 532   830 

АВГУСТ 253 507   760 

СЕПТЕМБАР 291 467   758 

ОКТОБАР 427 690   1117 

НОВЕМБАР 482 685   1167 

ДЕЦЕМБАР 469 750   1219 

УКУПНП 5046 7909 0 12955 
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трг бр.јед БРПЈ БРПЈИЛА 1011293324*  17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР         

ОКТОБАР         

НОВЕМБАР         

ДЕЦЕМБАР         

УКУПНП 0 0 0 0 
 

 

 

техно парк БРПЈ БРПЈИЛА 8043233* 17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР         

ОКТОБАР         

НОВЕМБАР         

ДЕЦЕМБАР         

УКУПНП 0 0 0 0 
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интерконд БРПЈ БРПЈИЛА 300019590* 17,25kw 

МЕСЕЦ 
НИЖА 

ТАРИФА 
ВИША 

ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 280 975     

ФЕБРУАР 283 1049     

МАРТ 270 1051     

АПРИЛ 53 507     

МАЈ 46 454     

ЈУН 48 413     

ЈУЛ 51 340     

АВГУСТ 50 332     

СЕПТЕМБАР 45 347     

ОКТОБАР 51 474     

НОВЕМБАР 92 756     

ДЕЦЕМБАР 184 1360     

УКУПНП 1453 8058 0 9511 
 

 

HIDRANT PUMPA 30018735 ED 101411010 
  

  
МЕСЕЦ 

  
НИЖА 
ТАРИФА 

  
ВИША 
ТАРИФА 

  
ЈЕД.ТАРИФА 

  
  
УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР         

ОКТОБАР         

НОВЕМБАР         

ДЕЦЕМБАР         

УКУПНП 0 0 0 0 
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САВЕЗ ИНВАЛИДА 30018735 ED 17740     

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР   1077     

МАРТ   1277     

АПРИЛ   1132     

МАЈ   1088     

ЈУН   1203     

ЈУЛ   1235     

АВГУСТ   1323     

СЕПТЕМБАР   1092     

ОКТОБАР   1119     

НОВЕМБАР   1182     

ДЕЦЕМБАР   1183     

УКУПНП 0 12911 0 12911 
 

 

    ED BROJ: 1010123464   
MOLNAR MM PLUS 2288073       

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР   1897     

МАРТ   1763     

АПРИЛ   81054     

МАЈ   299     

ЈУН   403     

ЈУЛ   428     

АВГУСТ   609     

СЕПТЕМБАР   329 
 

  

ОКТОБАР   241     

НОВЕМБАР   1149     

ДЕЦЕМБАР   1517     

УКУПНП 0 89689 0 89689 
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    ED BROJ: 1010121305   
КУД АБРАШЕВИЋ,БРПЈИЛП 37778     

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР 1021 2824     

МАРТ 987 2828     

АПРИЛ 200 638     

МАЈ 49 300     

ЈУН 60 290     

ЈУЛ 36 108     

АВГУСТ 28 63     

СЕПТЕМБАР 50 328     

ОКТОБАР 63 400     

НОВЕМБАР 554 1635     

ДЕЦЕМБАР 1074 3092     

УКУПНП 4122  12506 0 16628 
 

  
ED BROJ: 1350129500 

 АБ МЛАДЕНПВП,БРПЈИЛП 21080216025 
  

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ 201 1618   1819 

АПРИЛ 262 813   1075 

МАЈ 308 1013   1321 

ЈУН 186 1739   1925 

ЈУЛ 366 1129   1495 

АВГУСТ 328 925   1253 

СЕПТЕМБАР 242 717   959 

ОКТОБАР 263 691   954 

НОВЕМБАР 231 1103   1334 

ДЕЦЕМБАР 198 1787   1985 

УКУПНП 2585 11535 0 14120 
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    ED BROJ: 1010275353   
ТЦД РАДОА,БРПЈИЛП 30019586     

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР 89 709   798 

МАРТ 52 641   693 

АПРИЛ 35 129   164 

МАЈ 34 98   132 

ЈУН 35 116   151 

ЈУЛ 33 104   137 

АВГУСТ 43 157   200 

СЕПТЕМБАР 32 93   125 

ОКТОБАР  0  0   0 

НОВЕМБАР 34 380   414 

ДЕЦЕМБАР 72 741   813 

УКУПНП 459 3168 
 

3627 
 

 

    ED BROJ: 1560126101   
АЛПЕКС ГРПУП СИЛБАШ,БРПЈИЛП 1741154   

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР   527   527 

МАРТ   542   542 

АПРИЛ   239   239 

МАЈ   113   113 

ЈУН   107   107 

ЈУЛ   111   111 

АВГУСТ   128   128 

СЕПТЕМБАР   136   136 

ОКТОБАР   261   261 

НОВЕМБАР   490   490 

ДЕЦЕМБАР   643   643 

УКУПНП 
 

 3297 
 

3297 
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    ED BROJ: 1010299945   

ЖЕРАЈИЋ,БРПЈИЛП 1305109       

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР 84 306   390 

МАРТ 99 314   413 

АПРИЛ 125 322   447 

МАЈ 83 227   310 

ЈУН 132 319   451 

ЈУЛ 105 251   356 

АВГУСТ       0 

СЕПТЕМБАР       0 

ОКТОБАР 125 299   424 

НОВЕМБАР       0 

ДЕЦЕМБАР 131 301   432 

УКУПНП 884 2339 0 3223 
 

    ED BROJ: 1010121291     
ЈА 17,БРПЈИЛП 1233067         

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ   39   39 

АПРИЛ   33   33 

МАЈ   19   19 

ЈУН   33   33 

ЈУЛ   29   29 

АВГУСТ   47   47 

СЕПТЕМБАР   40   40 

ОКТОБАР   25   25 

НОВЕМБАР   69   69 

ДЕЦЕМБАР   120   120 

УКУПНП 0 454 0 454 
 

 

 

 

 

 



Набавка електричне енергије 
 

Страна 56 од 63 

 

 

    ED BROJ: 1010119211   
СТАКЛП РАМ,БРПЈИЛП 8675176       

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ   21   21 

МАЈ   23   23 

ЈУН   77   77 

ЈУЛ   144   144 

АВГУСТ   161   161 

СЕПТЕМБАР   109   109 

ОКТОБАР   186   186 

НОВЕМБАР   422   422 

ДЕЦЕМБАР   1107   1107 

УКУПНП 0 2250 0 2250 
 

    ED BROJ: 1450382904   
БИБЛИПТЕКА ПБРПВАЦ,БРПЈИЛП 51286     

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ 354 184   538 

МАЈ 23 6   29 

ЈУН 13 3   16 

ЈУЛ 34 5   39 

АВГУСТ 13 4   17 

СЕПТЕМБАР 45 3   48 

ОКТОБАР 409 179   588 

НОВЕМБАР 659 578   1237 

ДЕЦЕМБАР 738 780   1518 

УКУПНП 2288 1742 0 4030 
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    ED BROJ: 1400124818   
ПРПСТПРИЈЕ МЗ Н.ГАЈДПБРА,БРПЈИЛП 3572043     

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ   480   480 

МАЈ   395   395 

ЈУН   434   434 

ЈУЛ   461   461 

АВГУСТ   555   555 

СЕПТЕМБАР   482   482 

ОКТОБАР   765   765 

НОВЕМБАР   756   756 

ДЕЦЕМБАР   813   813 

УКУПНП 0 5141 0 5141 
 

    ED BROJ: 1400124834   
КЛУБ ПЕНЗИПНЕРА Н.ГАЈДПБРА,БРПЈИЛП 2665685   

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР       
  
  

ФЕБРУАР       
  
  

МАРТ       
  
  

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР         

ОКТОБАР   57   57  

НОВЕМБАР         

ДЕЦЕМБАР         

УКУПНП 0  57 0 57 
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    ED BROJ: 1400124885   

БИФЕ СППРТСКПГ ДРУШТВА,БРПЈИЛП 112741   

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ 145 400   545 

МАЈ 133 378   511 

ЈУН 263 545   808 

ЈУЛ 256 512   768 

АВГУСТ 488 958   1446 

СЕПТЕМБАР 274 689   963 

ОКТОБАР 205 752   957 

НОВЕМБАР 273 713   986 

ДЕЦЕМБАР 390 808   1198 

УКУПНП 2427 5755 0 8182 
 

    ED BROJ: 1010431380   
СТАДИПН ВАВА,БРПЈИЛП 225879       

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР 3987 21390   25377 

ОКТОБАР 1640 8527   10167 

НОВЕМБАР 2122 11568   13690 

ДЕЦЕМБАР 2824 9840   12664 

УКУПНП 10573  51325 0 61898 
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    ED BROJ: 101429539     

ЦАРА ЛАЗАРА 66,БРПЈИЛП 3596109       

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР   1835   1835 

ФЕБРУАР   2109   2109 

МАРТ   2211   2211 

АПРИЛ    0   0 

МАЈ   568   568 

ЈУН   462   462 

ЈУЛ   441   441 

АВГУСТ   661   661 

СЕПТЕМБАР   776   776 

ОКТОБАР   1713   1713 

НОВЕМБАР   2825   2825 

ДЕЦЕМБАР   2938   2938 

УКУПНП 0 16539 0 16539 
 

    ED BROJ: 101429547     
СТАН ЖИВПЈИНА МИШИЋА 182 ,БРПЈИЛП 73315   

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР 438 873     

ФЕБРУАР 411 813     

МАРТ 338 636     

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН 179 367     

ЈУЛ 214 429     

АВГУСТ 246 516     

СЕПТЕМБАР 194 464     

ОКТОБАР 279 678     

НОВЕМБАР 505 1111     

ДЕЦЕМБАР 646 1405     

УКУПНП 3450 7292 0 10742 
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    ED BROJ: 101428176     
СТАН ТРГ БРАТ.ЈЕД.14 ,БРПЈИЛП 103733     

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР         

ОКТОБАР         

НОВЕМБАР         

ДЕЦЕМБАР         

УКУПНП 0   0 0 
 

    ED BROJ: 1010433471   
КЛИЗАЛИШТЕ ,БРПЈИЛП 10645328       

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР         

ОКТОБАР         

НОВЕМБАР 3124 8761   11885 

ДЕЦЕМБАР 2303 4847   7150 

УКУПНП 5427 13608 0 19035 
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    ED BROJ: 1010432149   
ГРАДИЛИШТЕ шеталиште Милана Јанића,БРПЈИЛП 10626013 

        
  
  

МЕСЕЦ 
НИЖА 
ТАРИФА 

ВИША 
ТАРИФА ЈЕД.ТАРИФА УКУПНО 

ЈАНУАР         

ФЕБРУАР         

МАРТ         

АПРИЛ         

МАЈ         

ЈУН         

ЈУЛ         

АВГУСТ         

СЕПТЕМБАР         

ОКТОБАР         

НОВЕМБАР 1687 2558     

ДЕЦЕМБАР         

УКУПНП 1687 2558 0 4245 
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТАБЕЛА 
 

Рекапитулација по мерним местима 
 
 
 

Обрачунска величина Планирана потрошња у kWh 

 
Kwh – VТ 

 

709.657 

  

Kwh – NТ 
 

95.838 

Укупно 
 

805.495 
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 У колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по  kwh. 
 У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а, и то тако што се помножи јединична 

цена без ПДВ-а (наведена у колони 4)  
са траженом количином (која је наведена у колони 5) 

 На крају табеле уписати износ за укупну количину од 805.495 kwh  без ПДВ-а, 
износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. 

 

 

 

Место:_____________                                            Потпис овлашћеног  лица                  
            понуђача               
Датум:____________                     М.П.         __________________ 

 
 
 

Ред. 
број 

Електрична 
енергија за 

објекте 
Општине 

Бачка Паланка 

Врста 
тарифе 

 

Јединична 
цена  без 
ПДВ-а по 

kwh 
 

Планирана 
потрошња у 
периоду од 

15.03.2018. - 
15.03.2019. 

године 

Укупна цена   
 без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(5х4) 

 
1. 

 
Електрична 
енергија са 
балансирањем 
 

Нижа -   
95.838 kwh  

 

Виша -   
709.657 kwh 

 

Укупно  за 805.495  kwh без ПДВ-а: 
 

 

 
Износ ПДВ-а: 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 


