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На основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/12,14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и
104/13,68/2015), члана 40. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Mали
Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 22/2018),Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 404-4 од 15.01.2020.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 404-4/1 од
15.01.2020.године, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа општине Мали Зворник,
Адреса: Краља Петра I бр. 38, Мали Зворник
Интернет страница: www. malizvornik.rs
ПИБ: 102143310
Матични број: 07170874
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступак јавне набавке , за набавку добара у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о
енергетици („Сл. Гласника РС“, бр.145/2014,95/2018), Правилима о раду преносног система
(„Сл. Гласника РС“, бр.79/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом („СЛ. Гласник РС“, бр. 63/2013) и Правилима о раду тржишта електричне енергије
(„Сл. Гласник РС“ бр.120/2012 и 120/2014) као и са свим другим важећима законским и
подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-4 су добра у отвореном поступку јавне набавке – Набавка
електричне енергије
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић
Е-mail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-4 су добра за јавну набавку – Набавка електричне енергије
Назив и ознака из општег речника набавке
-09310000 – Електрична енергија

Набавка није обликована у партије

2. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
Није у питању резервисана јавна набавка.
3. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА
Не спроводи се електронска лицитација.
4. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Ова јавна набавка се не спроводи кроз институт оквирног споразума.
5. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци (добара).
6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ):
Одлука о додели уговора (о јавној набавци) биће донета на основу члана 108. став 2. ЗЈН, у року који
не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.
7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет страници: www.malizvornik.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛ.
3.8. Рекламација
У случају утврђених недостатака у кавлитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8
(осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у
року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о истом.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног
система.
ТЕХНИЧКИ ОПИС
-Врста продаје: стална и гарантована, одређена на основу остварене потрошње наручиоца, на
местима примопредаје, током периода снадбевања.
Испорука електричне енергије вршиће се на свим мерним местима Наручиоца прикљученим на
дистрибутивни систем у категорији потрошње: јавна расвета и широка потрошња.
Процењена количина електричне енергије (оквирна процена извршена на основу потрошње
електричне енергије у 2019. години са могућим одступањима имајући у виду чињеницу да се
ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно
утврдити):
1. За категорију широке потрошње - оквирно око 499070 kWh,
2. За категорију јавне расвете оквирно око – 1503590 KWh.
Оквирни обим динамике испоруке:
- За категорију широке потрошње аналогно распореду утрошка за период 01.01.2019.
године до 31.12.2019. године (Табела бр. 2) са могућим одступањем месечних и укупне
количине према потрошњи Наручиоца,
- За категорију јавне расвете према укупној потрошњи на годишњем нивоу по мерним
местима (Табела бр. 3).
Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
-рок испоруке: је 12 месеци од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању – од 00:00
h до24:00 h.
-Понуђач је балансно одоворан за место примопредаје наручиоцу.
Техничке карактеристике морају бити у складу са документом „Правила о раду тржишта“
(„Сл. Гласник РС“, број 120/2012 и 120/2014).
Период испоруке: сваког дана у периоду од 00:00 до 24:00 за време трајања уговора.
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на свим објектима
наведеним у Табели бр. 1 и Табели бр. 3.
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У случају да се закључи уговор о потпуном снабдевању, Понуђач (снабдевач) је дужан да
поступи у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.
145/2014,95/2018), односно да пре отпочињања снабдевања закључи:
1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје крајњег купца и
2) уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен.
Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије у складу са
Правилима о раду преносног система („Сл. Гласник РС“,број 79/2014) и Правилима о раду
дистрибутивног система („Сл. Гласник РС“, број 3/2012) и Уредбом о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом ( СЛ. Гласник РС бр. 63/2013) и Правилима о раду
тржишта електричне енергије („Сл. Гласник РС“, бр.120/2012 и 120/2014) као и са свим
другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног
добра и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
I.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76.ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 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. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) 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. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Лиценцу за снабдевање електричном
енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) да располаже неопходним пословним капацитетом , односно да је као активан
учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три
године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију
електричне енергије са другим учесником на тржишту што доказује потврдом
оператера преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту
електричне енергије , односно да је у било ком периоду у претходне три године до
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе
за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са
другим учесником на тржишту
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
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Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

I.Упуство како се доказује испуњеност услова из. 75. и 76.Закона
Упутство како се доказује испуњеност услова
1.
Доказивање испуњености обавезних услова за
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
за учешће из члана 75. Закона правна лица као понуђача, за предузетнике као
понуђаче и за физичка лица као понуђаче
о јавним набавкама
Да је регистрован код
- Правно лице - извод из регистра Агенције за
надлежног органа, односно да
привредне регистре односно извод из регистра
1.1
је уписан у одговарајући
надлежног суда
регистар
- Предузетник - извод из регистра Агенције за
привредне регистре или извод из одговарајућег
Члан 75. став 1. тачка 1. Закона
регистра
о јавним набавкама
- Физичко лице - /
Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за:
1.2.
1. неко од кривичних дела као
члан организоване
криминалне групе,
2. кривична дела против
привреде,
3. кривична дела против
животне средине,
4. кривично дело против
примања и давања мита и
5. кривично дело преваре
Члан 75. став 1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама

Као доказ прилаже се:
1. За правно лице као понуђача
- Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно представништва
или огранка страног правног лица
- Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду
2. За законског заступника правног лица
Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да лице није осуђивано за неко од
наведених кривичних дела (захтев за издавање се
може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта)
3. За предузетника као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да лице није осуђивано за
неко од наведених кривичних дела (захтев за
издавање се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта)
4. За физичко лице као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
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унутрашњих послова да лице није осуђивано за
неко од наведених кривичних дела (захтев за
издавање се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).

1.3.

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
Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о
јавним набавкама

1.4

1.5

2.
2.1.

Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности из предмета јавне
набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом
Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама
Понуђач је дужан да при
састављању понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања
делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан
75. став 2. Закона).
ДОДАТНИ УСЛОВИ
за учешће из члана 76.
Закона о јавним набавкама
- да располаже неопходним
пословним
капацитетом,
односно да је као активан
учесник на тржишту електричне
енергије, у било ком периоду из
претходне три године до дана

Докази који се прилажу по одредбама ове тачке
не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда
Као доказ подносилац понуде прилаже :
1. Уверење Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије да је измирио
доспеле порезе и доприносе
2. Уверење Пореске управе јединице локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основну
изворних локалних јавних прихода
или потврда надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази који се прилажу не могу бити старији
од два месеца пре отварања понуда
Лиценца за снабдевање електричном енергијом,
коју је издала Агенција за енергетику или
адекватан документ предвиђен прописима
државе у којој страни понуђач има седиште.

Попуњен Образац изјаве (Образац XI. )

Потврда оператера преносног система да је
понуђач активан учесник на тржишту електричне
енергије , односно да је у било ком периоду у
претходне две године до дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Управе за јавне набавке, обавио минимално једну
трансакцију електричне енергије са другим
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објављивања
позива
за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки, Управе за јавне
набавке, обавио минимално
једну трансакцију електричне
енергије са другим учесником
на тржишту.

учесником на тржишту

2.2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
2.2.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да непосредно изврши проверу свих података из обавезних услова уколико
сматра да је то неопходно.
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.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном
језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа, општине Мали Зворник, Краља Петра I бр.
38, Мали Зворник, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Електричне енергије-ЈН бр.4044/2 - НЕ ОТВАРАТИ”
Крајњи рок за достављање понуда је до 21.02.2020. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене
понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општинске управе ,општине Мали Зворник
Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати дана
21.02.2020 године у 12.30 часова.
Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији
заведено и потписано овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у
противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку
(потписивање записника, истицање приговора и др).
Понуда мора да садржи:
 Докази о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН
 Образац понуде;
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2.Закона;
 Модел уговора, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица чиме понуђач
потврђује да прихвата услове из модела уговора;
 Образац изјаве о независној понуди попуњен и потписан од стране овлашћеног
лица;
 Попуњен и потписан Образац структуре понуђене цене
 Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за
енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој
страни понуђач има седиште
 Потврда оператера
Понуђач је дужан да модел Уговора попуни и потпише чиме потврђује да је сагласан са
садржином уговора. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у моделу уговора морју
бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ-а
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној
документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
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једног понуђача из групе који ће попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној
документацији.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована у партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа, општине
Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, Мали Зворник са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара-Набавка eлектричне енергије, ЈН бр.404-4/2 – НЕ
ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара-Набавка електричне енергије, ЈН бр.404-4/2 - НЕ
ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за за јавну набавку добара-Набавка електричне енергије, ЈН бр.404-4/2НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-Набавка електричне енергије ЈН бр.
404-4/2- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглављеVI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој
понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у
заједничкој понуди.
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачкe 1-4.
Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједно
У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење
јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу 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
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Рок плаћања је 25-и у месецу за претходни месец.
Укупна планирана количина електричне енергије из конкурсне документације је оквирна и дата
на бази стварне потрошње наручиоца у 2019. години.
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Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде и стварно преузетој електричној
енергији на месту примопредаје, на основу достављених рачуна у складу са усвојеним
буџетским средствима наручиоца за сваку буџетску годину.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
10.1. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке је 12 месеци од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању – од 00:00 h
до 24:00 h .
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије на објектима
наведеним у спецификацији (Табела бр. 1 и Табела бр. 3), за наведене МЕРНА МЕСТА.
10.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 60 дана.
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 на може мењати понуду.
10.3. Други захтеви
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног – овлашћеног лица којом се обавезује да ће уколико му буде додељен Уговор у
предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. Став 3. Закона о
енергетици, односно да ће одмах по потписивању Уговора закључити:
1. Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и
зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.
У понуђену цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа
дистрибутивном систему електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу
са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови
из навдених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и
примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја Наручиоца,
добијене од оператера дистрибутивног система.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавју
као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у
kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије изражене у
дин / kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.
Наручилац – купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у
односу на уговорну јединичну цену, захтева од Продавца умањење цене, што ће бити предмет
Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања равноправног положаја крајњих купаца електричне
енергије, сходно члану 143. став 1. Закона о енергетици. Ако је у понуди исказана неуобичајено
ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
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Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцима наведени.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1. У тренутку закључења Уговора ,а најкасније 5 дана од дана од дана потписивања уговора
достави Наручиоцу Гаранцију за добро извршење посла : (БЛАНКО СОПСТВЕНА
МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро
извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу до 10% од укупно уговорене
вредности без ПДВ-а.
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:


прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава и
 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача
 фотокопију захтева за регистрацију менице
Напомена: Овера картона депонованих потписа, од стране овлашћене банке, не може
бити старија од дана упућивања позива (доставља се у фотокопији).
Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено Извршиоцу услуга,на писани
захтев у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, Општине
Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38 Мали Зворник или на email:
dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавне набавке-Набавка
електричне енергије ЈН бр. 404-4
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или
је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.Наручилац може уз
сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене,
меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати
понуда оног понуђача који достави већи број потврда (уверења) Оператера преносног система
којом се потврђује даје понуђач активан улесник на тржишту електричне енергије и да је у било
ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење Понуда на
Порталу јавних набавки обавио трансакције електричне енергије са другим учесником на
тржишту.
18. 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 (члан 75. став 2. Закона).
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,кандидат,односно
заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о
јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
dragana.markovic@malizvornik.rs, 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.
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. Закона о јавним набавкама 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
подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН),
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.
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 захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
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, које
садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од:
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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.
21. Употреба печата
Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – набавка
Електричне енергије, ЈН број 404-4.
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:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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.

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије-отворени поступак број:404-4
Page 19 of 42

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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На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку–Набавка електричне
енергије достављамо Вам следећу
ПОНУДУ
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом

дин.
дин.
дин.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу.
Рок испоруке је 12 месеци од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању – од 00:00 h
до 24:00 h
Место испоруке: Сва места према Табели бр.1. и Табели бр. 3.
Начин и рок плаћања: сукцесивно до 25-ог у месецу за претходни месец а на основу
достављених рачуна на адресу наручиоца.
Рок важења понуде је 60 дана.

Датум

Понуђач

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су
у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ
6 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Предмет
набавке

I

1.
Широка
потрошња

II

Јавна расвета

Јединица Процењене
мере
количине
2.

3.

kWh

499070

kWh

1503590

Јед. цена
без ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВом

4.

5.

Укупна цена
без ПДВ-а, за
процењене
количине
6.

Укупна цена
са ПДВ-ом, за
процењене
количине
7.

Укупна вредност (I + II)
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике
Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
5. Трошкови акцизе
У складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003,
43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010,
43/2011, 101/2011, 6/2012 – усклађени дин. изн. 43/2012 - одлука, 76/2012 -одлука, 93/2012,
119/2012, 8/2013 - усклађени дин. изн. , 47/2013, 4/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 – др.
закон 142/2014, 4/2015 - усклађени дин. изн. 5/2015 - усклађени дин. изн., 55/2015, 103/2015,
5/2016 - усклађени дин. изн. 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн. ,18/2018 усклађени дин.
изн. 30/2018 и 4/2019- усклађени дин. изн.).
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. до 5. овог обрасца,
верификује понуђач.
НАПОМЕНА:
На основу остварене потрошње у 2019. години извршена је збирна процена оквирних потреба
за електричном енергијом (оквирна процена за широку потрошњу је око 499070 kWh, а за
јавну расвету је око 1503590 kWh, са могућим одступањем месечних и укупне количине према
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потрошњи Наручиоца, имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу
за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
• У колону 4. понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а,
• У колону 5. понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом
• У колону 6. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине
• У колону 7. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

Датум
_______________

Понуђач
__________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Уговор за набавку Електричне енергије

Закључен између:
Наручиоца: Општинска управа општине Мали Зворник ,
са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бр. 38,
ПИБ: 102143310
Матични број: 07170874
Број рачуна: 840-88640-85
Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 015/471-300
кога заступа: Начелник општинске управе Маризела Андрић, дипл. правник
(у даљем тексту: Наручилац)
и
Понуђача: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Испоручилац)
Основ уговора:
ЈН Број: 404-4
Број и датум одлуке о додели уговора:________________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________________
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је јавна набавка добра – Испорука електричне енергије, (у даљем
тексту: Добро), у свему према захтеву Наручиоца, свим вaжeћим зaкoнским и пoдзaкoнским
прoписимa кojи рeгулишу испoруку eлeктричнe eнeргиje као и понуде Испоручиоца која је
заведена код Наручиоца под бројем ____________ од ___________године, којa чини саставни
део овог уговора.
Овим Уговором се уређују права, обавезе и одговорности у погледу испоруке електричне
енергије са потпуним снадбевањем са балансном одговорношћу, као и друга питања везана за
реализацију овог Уговора.
Количина и квалитет електричне енергије, начин и место примопредаје, балансна
одговорност и законски оквир
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 100% балансном
одговорношћу.
Планирани период испоруке 12 месеци од дана закључења уговора о потпуном
снабдевању – од 00:00 до 24:00 часа.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца укупно за сва мерна
места.
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Место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње у складу са постојећим ознакама ЕД
(Табела бр. 1 и Табела бр. 3 које су саставни део овог Уговора).
Уговорена количина и квалитет ће се испоручивати у складу са важећим Законом о
енергетици („Сл. Гласника РС“, бр.145/2014 и 95/2018), Правилима о раду преносног система
(„Сл. Гласник РС“, бр.79/2014), Уредбом о условима испоруке и снадбевања електричном
енергијом („Сл. Гласник РС“, број 63/2013), Правилима о раду тржишта електричне енергије
(„Сл. Гласник РС“,број 120/2012 и 120/2014) као и свим другим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу снадбевање предметног добра.
Испоручилац се обавезује да у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици пре
отпочињања испоруке закључи:
1. Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен и
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Цена, фактурисање, начин и рок плаћања
Члан 3.
Цена за испоручену електричну енергију износи:
Р.бр.

ТС

У динарима без ПДВ /
kWh

1
2

3

2
Јединична цена за активну
енергију јединствена тарифа
(широка потрошња)
Јединична цена за активну
енергију – јавна расвета

3

У динарима са ПДВ
/ kWh
4

што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену у конкурсној
документацији износи укупно за сва мерна места ___________________динара без ПДВа,односно _________________________динара са ПДВ-ом.
Количине дате у табели су оквирне и процена је дата на основу потрошње у претходним
годинама. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора потрошити процењене
количине, већ може потрошити мање или више, у зависности од својих реалних потреба.
Стварне количине као и трошкови испоруке електричне енергије, биће утврђени на основу
стварне потрошње, с тим да укупна финансијска вредност овог уговора (рачунајући и накнаде
из члана 4.) не може прећи износ од 15.833.333,00 динара без ПДВ-а, о чему су дужни да се
старају и Наручилац и Добављач.
Члан 4.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде и стварно испорученој
електричној енергији на месту примопредаје, а на основу испостављених рачуна који је
Испоручилац дужан да достави Наручиоцу до 16-ог у месецу за претходни месец (Претходни
обрачунски период).
Уговорени износ из става 1 овог члана Наручилац ће сукцесивно плаћати Испоручиоцу
за време трајања уговора и то сваког месеца до 25-ог у месецу за претходни месец (обрачунски
период).
У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и
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коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај
повлашћених потрошача.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у
складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које
је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у
Службеном Гласнику РС. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за
испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне
ставове за места примопредаја купца, добијене од оператора дистрибутивног система.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се
обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском
периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије, изражене у дин/kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике
Србије.
Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна
Члан 5.
Испоручилац је у обавези да изда и достави Наручиоцу јединствени рачун за свако
мерно место са исказаним трошковима за испоручено добро, трошковима за приступ
дистрибутивном систему електричне енергије, трошковима накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије са ПДВ-ом.
Испоручилац је у обавези да рачун достави Наручиоцу на адресу седишта Наручиоца,
Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I 38, 15 318 Мали Зворник.
Испоручилац ће у рачуну из претходног става посебно исказати:цену испорученог добра,
трошкове приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкове накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, ПДВ и остале обавезе или
информације у складу са законом.
Испоручилац се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише број
рачуна, број Уговора, валуту плаћања, текући рачун Наручиоца, ПИБ Наручиоца.
Право на рекламацију
Члан 6.
На испостављени рачун Наручилац може поднети писани приговор у року од 8 дана од
дана добијања рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Испоручилац је дужан да приговор из става 1. овог члана реши и писаним путем
обавести Наручиоца у року од осам дана од дана пријема приговора.
У случају да је приговор основан Испоручилац ће извршити исправку рачуна, тако што
ће Наручиоцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације.
У случају да Испоручилац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператера преносног система.
Ангажовање подизвођача
Члан 7.
У случају да Испоручилац ангажује подизвођача Испоручилац у потпуности одговара
Наручиоцу за извршавање обавеза из овог Уговора и у случајевима поверавања појединих
обавеза подизвођачу:
_______________________ из _________________, улица________________број_____ (назив
подизвођача)
Конкурсна документација-Набавка електричне енергије-отворени поступак број:404-4
Page 26 of 42

_______________________ из _________________, улица________________број_____ (назив
подизвођача)
_______________________ из _________________, улица________________број_____ (назив
подизвођача)
Испоручилац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршавање следећих обавеза:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________.
Кашњење у плаћању купца
Члан 8.
Уколико Наручилац у уговореном року не плати уговорену цену за добро из члана 2.
овог Уговора обавезан је да за дане закашњења плати Испоручиоцу затезну камату.
Резервно снадбевање
Члан 9.
Наручилац има право на резервно снабдевање под условима и на начин предвиђен
чланом 192. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр.145/2014,95/2018).
Гаранције
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора а најкасније 5 дана од дана од дана
потписивања уговора достави Наручиоцу Гаранцију за добро извршење посла (БЛАНКО
СОПСТВЕНА МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, која ће представљати средство
обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу до 10% од
укупно уговорене вредности без ПДВ-а.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке,
Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. Ако
за време трајања уговора промене се рокови за извршење уговорене обавезе,важност менице
мора се продужити.Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. По извршавању уговорених обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА СНАБДЕВАЊА
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 11.
О промени цена и других услова продаје,Испоручилац је обавезан да непосредно
обавести Наручиоца, најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова
продаје, изузев у случај снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје.
У случају из става 1. овог члана, Наручилац има право на раскид, односно отказ уговора
о продаји ако не прихвата измењене услове продаје или измењене цене.
Ослобађање од одговорности
Члан 12.
Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у
случају више силе.
Виша сила ослобађа Испоручиоца да испоручи, а Наручиоца да преузме количине добра
утврђене овим уговором за време њеног трајања.
Као виша сила за Испоручиоца и Наручиоца сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (полаве, земљотреси, пожари и сл.) као и
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догађаји и околности које су настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење
уговорених обавеза, које Испоручилац није могао спречити, отклонити или избећи. Под таквим
догађајима сматрају се и акти државних органа и Оператера система, донети у складу са
правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести писаним
путем другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање
могло предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе прва и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
документом издатим од стране надлежних органа.
У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе
за период дужи од једног месеца, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и дужна је да о
томе писаним путем обавести другу уговорну страну.
Завршне одредбе
Члан 13.
Уговор се закључује на 12 месеци од дана закључења уговора.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мали
Зворник за 2020.годину (''Службени лист'' број:15/19). Плаћање доспелих обавеза насталих у
2020.години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом
којим се уређује Буџет за 2020.годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021.годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује Буџет за 2021.
годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Престанак важења уговора
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Наручилац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у
односу на уговорену јединичну цену једнострано откаже Уговор, уколико Испоручилац на
захтев Наручиоца не умањи цену.
Отказни рок траје до закључења уговора са новим Испоручиоцем у смислу Закона о
енергетици а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу.
Решавање спорова
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора
решаваће надлежни суд.
Завршне одредбе
Члан 16.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима као и други важећи прописи за ову материју.
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Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
ИСПОРУЧИЛАЦ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
____________________
Маризела Андрић,дипл.правник

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач....................................... [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно, уколико понуђач достави образац
сматраће се да захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. став 3. Закона.

Датум:

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном
поступку јавне набавке – набавка eлектричне енергије, ЈН број 404 - 4, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 14/15,68/2015 у
даљем тексту: Закон) као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________[навести назив понуђача]у отвореном
поступку јавне набавке Набавка електричне енергије бр. 404-4, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Датум
________________

Понуђач
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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Образац XII

ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА – широка потрошња
Табела бр. 1.
Р.бр.

1.

2.

3.

Адреса мерног
места
Месна
Канцеларија
Велика Река,
15322 Велика
Река
Месна
Канцеларија
Амајић, 15318
Амајић
Скупштина
Општине Мали
Зворник, 15318
Мали Зворник

Шифра

Број бројила

Категорија
потрошње

Одобрена снага
(kW)

0825313750

6555066

Широка
потрошња

5,75

0825313807

977566

Широка
потрошња

5,75

0825336008

7168117

Широка
потрошња

17,25

4.

Репетитор
„ОНО“, 15318
Мали Зворник

0825338293

11699730

Широка
потрошња

5,75

5.

Месна
Канцеларија Доња
Борина 0, 15317
Доња Борина

0825340507

7092363

Широка
потрошња

17,25

0825340512

7092008

Широка
потрошња

17,25

0825340622

8577841

6.

7.

8.

9.

Месна
Канцеларија
Доња Борина 2,
15317 Доња
Борина
Месна
Канцеларија
Радаљ, 15321
Радаљ
Општинска
управа Мали
Зворник
Брасина 0
15317 Брасина
Општинска
управа Мали
Зворник , ЗАК
„Скроз“ ДОО
Велика Река

Широка
потрошња
5,75

0825372671

4634223

Широка
потрошња
5,75

0830259971

24410

Широка
потрошња
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50

10.

11.

12.

13.

14.

Општинска
управа Мали
Зворник
Мали Зворник
0
Општинска
управа Мали
Зворник
Брасина погон
15317 Брасина
Општина
Мали Зворник
Вука Караџића
бб

0825442669

Општинска
управа Мали
Зворник
М.Зворник-З
Центар 11
Сакар ППОВ

0825460013

3724351

Широка
потрошња
17,25

0825450277

24645

Широка
потрошња
85,6

0825774817

80165372

Широка
потрошња
17,25

543

Широка
потрошња
11,04

5082985133

10681515

Широка
потрошња
11,04

15

16

17

Општина Мали
Зворник,Светос
авска бб
(Пилана )

5087940731

Општина Мали
Зворник,Доња
Трешњица
(водовод)

5088157429

Општина Мали
Зворник
канцеларија ПУ
Шабац (бивша
погранична)

0825336076

30442

10692786

Средњи
напон
10кв

630,00

Широка
потрошња
11,04

7681785

Широка
потрошња
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17,25

Образац XIII
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – широка потрошња
на годишњем нивоу 2020/21 годину
Табела бр. 2.
Р.бр.

1.

Назив мерног
места и адреса мерног места

Укупна потрошња на годишњем
нивоу (kWh)

Месна Канцеларија Велика Река,
15322 Велика Река

150

Категорија
Једнотарифно мерење

2.

Месна Канцеларија Амајић, 15318
Амајић

850

3.

Скупштина Општине Мали
Зворник, 15318 Мали Зворник

69930

Једнотарифно мерење

4.

Репетитор „ОНО“, 15318 Мали
Зворник

90

Једнотарифно мерење

5.

Месна Канцеларија Доња Борина 0,
15317 Доња Борина

150

Једнотарифно мерење

6.

Месна Канцеларија Доња Борина 2,
15317 Доња Борина

16600

Једнотарифно мерење

7.

Месна Канцеларија Радаљ, 15321
Радаљ

180

Једнотарифно мерење

700

Једнотарифно мерење

400000

Једнотарифно мерење

8.

9.

Општинска управа Мали Зворник
Брасина 0
15317 Брасина
Општинска управа Мали Зворник ,
ЗАК
„Скроз“ ДОО
Велика Река
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10.

11.

12.

13.

Општинска управа Мали Зворник
Мали Зворник 0
Општинска управа Мали Зворник
Брасина погон
15317 Брасина
Општина Мали Зворник
Вука Караџића бб
Општинска управа Мали Зворник
М.Зворник-З
Центар 11

5380

Једнотарифно мерење

220

Једнотарифно мерење

1500

Једнотарифно мерење

220

Једнотарифно мерење

14.

Сакар ППОВ

2400

Једнотарифно мерење

15.

Општина Мали
Зворник,Светосавска бб (Пилана )

500

Двотарифно мерење

16.

Општина Мали Зворник,Доња
Трешњица (водовод)

100

17.

Општина Мали Зворник
канцеларија ПУ Шабац (бивша
погранична)
УКУПНО ПОТРОШЊА:

Једнотарифно мерење
Једнотарифно мерење
100

499070 KWh
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ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –ЈАВНА РАСВЕТА
на годишњем нивоу за 2020/21. годину

Р.бр.

Назив мерног
места и адреса мерног
места

ЕД бројеви

Образац XIV

Укупна потрошња на годишњем
нивоу (kWh)

Категорија

99426575915
1.

ТС „Цулине“
15318 Цулине

2.

ТС „Дом“
15322 Велика Река

3.

ТС „Амајић“
15318 Амајић

4.

ТС“Аполо“
15321 Радаљ-Живановићи

30000

Једнотарифно мерење

99426575923
23000

Једнотарифно мерење

99426575931
12200

Једнотарифно мерење

99426575893
32800

Једнотарифно мерење

99426575699
5.

Једнотарифно мерење

ТС“Ријечани“
15317 Брасина
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Једнотарифно мерење

99426575702
6.

ТС“пумпе“Колонија
15317 Брасина

7.

ТС“Кикановићи“Л
15317 Доња Борина

8.

ТС“Лазићи“
15321 Радаљ

9.

ТС“Костићи“
15317 Брасина

6400
Једнотарифно мерење

99426575710
36000
99426576059
10000

Једнотарифно мерење

99426575737
19000

Једнотарифно мерење

99426575745
10.

ТС“Дринска“
15318 Мали Зворник

147000
Једнотарифно мерење

99426575753
11.

ТС“Управа“
15318 Мали Зворник

12.

ТС“Горња Колонија“
15318 Мали Зворник

13.

ТС„Бучевски поток“
15318 Мали Зворник

14.

ТС“Стари мост“
15318 Мали Зворник Доње насеље

Једнотарифно мерење

59000
Једнотарифно мерење

99426575761
106800

Једнотарифно мерење

99426575788
31300

Једнотарифно мерење

99426575796
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Једнотарифно мерење

99426575818
15.

ТС“Церска“
15318 Мали Зворник Доње насеље

16.

ТС“Васића поток“
15318 Мали Зворник Доње насеље

17.

ТС“Жеграп“
15318 Мали Зворник Доње насеље

18.

ТС“Сервис“
15318 Мали Зворник Доње насеље

11600
Једнотарифно мерење

99426575826
51400

Једнотарифно мерење

99426575826
73100

Једнотарифно мерење

99426575842
92900

Једнотарифно мерење

99426575850
19.

ТС“Д.Насеље“
15318 Мали Зворник Доње насеље

89500
Једнотарифно мерење

99426575869
20.

ТС“Железничка станица“
15318 Мали Зворник Доње насеље

21.

ТС“Центар“
15317 Доња Борина

22.

ТС“Дом“
15321 Радаљ

23.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15318 Доња Трешњица-код дома

14790
Једнотарифно мерење

99426575877
81600

Једнотарифно мерење

99426575885
54900

Једнотарифно мерење

99426576008
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24.

ОУ „послови газдовања
грађевинским земљиштем и путевима
“
15318 Доња Трешњица

25.

ТС“Мишићи“2
15317 Брасина

26.

ТС“Вукашиновићи“
15317 Доња Борина
99426575907

27.

ОУ „послови газдовања
грађевинским земљиштем и путевима
“Бања
15321 Радаљ
„Сакар“

99426575966

Једнотарифно мерење

99426576016
22600

Једнотарифно мерење

99426575982
3580

Једнотарифно мерење

99426575990
16790

Једнотарифно мерење
12470

28.

Једнотарифно мерење
40940

15318 Сакар
Једнотарифно мерење

99426575974
29.

„Будишић“
15318 Будишић

30.

„Ријечани“
15317 Брасина
99426575958

31.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15318 Мали Зворник-Доње Насеље

99426575680

32.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15321 Радаљ -Богићевићи

19600
Једнотарифно мерење

99426576067
10600

Једнотарифно мерење
64400
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99426576059

33.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15321 Радаљ-Лука

99426576032

34.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15318 Цулине -Табла

9126905923

35.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15322 Велика Река

99426576024

36.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15317 Доња Борина-Костићи

99426576075

37.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15317 Брасина-Центар

99426576083

38.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15318 Цулине -Ада

99426576091

39.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15318 Мали Зворник,Краља Петра I

99426576105

40.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15321 Радаљ -Несторовићи

99426576040

41.

Фонд за уређење грађевинским
земљиштем“
15321 Радаљ-Жарковићи

Једнотарифно мерење
1570
Једнотарифно мерење
4170
Једнотарифно мерење
15420
Једнотарифно мерење
8720
Једнотарифно мерење
16940
Једнотарифно мерење
7890
Једнотарифно мерење
104000
Једнотарифно мерење
10690
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99426576113

42.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15317 Доња Борина

99426576121

43.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
15317 Доња Борина -Гучево

44.

О.У- Буџетски фонд Мали Зворник
Сакар

45.

ОУ „послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима“
Д. Насеље-Зељићи бб

Једнотарифно мерење
13340
Једнотарифно мерење
5370
Једнотарифно мерење

9126490507
3490

Једнотарифно мерење

90825908120
15460

Једнотарифно мерење

9126600553
46.

Доња Борина-Лепеница

14170
Једнотарифно мерење

9127274021
47.

Баре 2,Брасина

9000
Једнотарифно мерење

9127273351
48.

Николићи ,Радаљ

УКУПНА ПОТРОШЊА :
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