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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 

 

3 

2. Подаци о предмету јавне набавке 

 

3 

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

3 

4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 

 

5. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добра, начин спровођења, контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара 

и сл. 

13 

6. Обрасци 16 

7. Прилог 1 – Табела годишње потрошње ел. енергије 

септембар 2017. године до август 2018. године у кWh 

36 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк 

Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, www.park-palic.rs 

 

За предметну јавну набавку се спроводи отворени поступак  

 

Предмет јавне набавке је набавка добара. 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Контакт телефон: 024-602-780 Лица за контакт: Озрен Симјановски, дипл.правник и 

Бојан Балаћ, дипл.инж.грађ. 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије. 

  

Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија - 09310000. 

 

Процењена вредност набавке: 8.456.667,00 динара без ПДВ-а. У процењену 

вредност набавке су поред цене електричне енергије, урачунти сви трошкови који су 

везани за предмет набавке, као што су трошкови приступа и коришћења система за 

пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, све без пореза на додату вредност. 

  

Уговор ће бити закључен у висини планиране процењене вредности.  

 

Понуђени износи (односи се на најнижу понуђену цену јединице мере 1 кwh) 

понуђача у обрасцу понуде ће се користити једино за рангирање понуда ради 

избора најповољнијег понуђача за предметну јавну набавку.   

 

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти 

реализовати у складу са стварном потрошњом наручиоца. 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, 

као и додатне услове одређене овом Конкурсном документацијом у складу са чланом 

http://www.park-palic.rs/
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76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова понуђач доказује достављањем 

доказа уз понуду из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу биту у неовереним 

фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом. 

 

3.1. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

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; 

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

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) 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 три трансакције електричне енергије са другим 

учесницима на тржишту, што доказује потврдом Оператора 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 три трансакције 

електричне енергије са другим учесницима на тржишту. 
 

3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз 

понуду: 

 

1) Извода из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

органа. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре, који не сме бити старији од 2 месеца рачунајући од дана отварања 

понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

3) Потврда - Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије и 

Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о измиреним порезима 
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и другим јавним дажбинама или Потврда да се понуђач налази у поступку 

приватизације, која не сме бити старија од 2 месеца рачунајући од дана отварања 

понуда. 

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

4) Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за 

енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни 

понуђач има седиште, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора 

бити важећа, те је потребно доставити потврду надлежног органа да је лиценца 

важећа. 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да достави понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

5) Потврда (уверење) Оператора 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 три трансакције електричне енергије са 

другим учесницима на тржишту.  

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 

промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

3.3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то следеће доказе: 

- извод из Агенције за привредне регистре који је доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. 

Лице уписано у регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона о јавним 

набавкама није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води 

Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се 

налази у регистру понуђача (у слободној форми на меморандуму), уколико на тај 

начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику. 

 

4.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

 

Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени приложени Обрасци 

из конкурсне документације према упутству; 

 

4.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, 

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

 

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и 

техничким условима који важе у Републици Србији. 

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

инструкције, форме, услове уговора и спецификације. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Понуђачи дају понуду према опису предметних добара у поглављу 5. ове конкурсне 

документације. 

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. 

Докази могу бити у неовереним фотокопијама (осим када се конкурсном 

документацијом изричито траже оригинали).  

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико 

се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 

оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке, у за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 

печатом и потпише и то: 

-уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити 

оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

-уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан 

од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно 

овлашћено лице групе понуђача, је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то: 
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- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - Образац 1а и 

Образац 4 копирати у потребном броју примерака 

- уколико понуду подноси група понуђача - Образац за оцену испуњености услова 

понуђача и члана групе понуђача (Образац 1), Општи подаци о члану групе понуђача 

(Образац 5), копирати у потребном броју примерака. 

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално- Образац 1а, Образац 3а, Образац 4 и Образац 5, итд), понуђач није у 

обавези да потпише и овери. 

Понуда се мора налазити у затвореној коверти - или кутији са назнаком “ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН/Д/16/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини 

коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

 

4.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуда са варијантама је забрањена. 

 

4.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Учешће у више од једне понуде, резултираће одбијањем тих понуда, као забрањених. 

 

4.6. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе његов назив. 

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди  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. Сва доспела 

потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу. 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 

4.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
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4.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену 

електричну енергију који садржи број набавке и број и датум закљученог Уговора о 

испоруци електричне енергије. Рачун се формира на основу документа о очитавању 

утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене 

количине електричне енергије за одређени обрачунски период. 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне 

фактуре за испоручену електричну енергију, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

службеног пријема исправног рачуна. Не може се понудити авансно плаћање, односно 

понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

4.9. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ  

 

Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места 

наручиоца прикључена на дистрибутивни систем, у свему према подацима датим у 

табели под тачком 5.10. конкурсне документације. 

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 часова до 24:00 часова сваког дана 

од дана закључивања уговора, у периоду 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до 

искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 

(дванаест)  месеци од дана закључења уговора. 

 

4.10. ВАЛУТА И ЦЕНА 

 

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 наведених 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. 

Цена је фиксна и не може се повећавати за све време трајања уговора. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
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4.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да: 

А) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења: 

 - регистровану бланко, соло меницу, са меничним писмом/овлашћењем и депо 

картоном, као гаранцију за озбиљност понуде. 

 Садржина: Бланко соло меница мора бити регистрована, безусловна, платива на 

први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које 

је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и 

печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих 

података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет 

јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне 

вредности понуде и изражена у динарима са пдв, са навођењем рока важности – до 

истека рока важења понуде. 

 Начин подношења: уз понуду. 

 Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, са пдв. 

 Рокови: до истека рока важења понуде. 

 Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним 

ставом исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се одбити као неисправна. 

 Реализоваће се у случају: 

а) ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, 

б) ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране наручиоца у току 

периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор у назначеном року 

и / или не обезбеди или одбије да достави средство финансијског обезбеђења као 

гаранцију за повраћај аванса и гаранцију за добро извршење посла. 

Уколико понуђач уз понуду не достави средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде наручиоц ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

 Понуђачима који не буду изабрани, средство финансијског обезбеђења биће 

враћено одмах након потписивања уговора са изабраним понуђачем. 

 

Б) У случају потписивања уговора понуђач је дужан да приликом закључења 

уговора уговора достави: 

 Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство 

финансијског обезбеђења као гаранцију за добро извршење посла и то: 

- регистровану бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо 

картоном, као гаранцију за добро извршење посла. 

 Садржина: Бланко соло меница мора бити регистрована, безусловна, платива на 

први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које 

је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и 

печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих 

података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет 

јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне 

вредности уговора, изражена у динарима са пдв, са навођењем рока важности – који је 

30 дана дужи од дана истека важења уговора.  

 Начин подношења: приликом закључења уговора 

 Висина: 10% од укупне вредности понуде и изражена у динарима, са пдв. 
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 Рокови: рок важности – рок који је 30 дана дужи од дана истека важења уговора. 

 Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако 

изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. 

 У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке 

понуде/конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног 

члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност 

гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности уговора са пдв. 

Уколико понуђач не достави било које средство финансијског обезбеђења у 

роковима из ове конкурсне документације, Наручиоц ће уговор раскинути и има 

право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обевезе 

понуђача. 

 

4.12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 

 

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете 

понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно 

пријава. 

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде неће се сматрати поверљивим. 

 

4.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 

5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у случају из предходног става у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 

 

4.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена, као 

неисправна. 
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4.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ 

ИСПРАВКЕ 

 

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 

(увид) код понуђача, односно његових подизвођача. 

Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за 

објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као 

неприхватљива. 

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. 
 

4.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од 

дана отварања понуда. 

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача наведеног у тачки 4.19. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

4.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача у складу са чланом 82. Закона о јавним 

набавкама. 

 

4.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Приликом избора 

најповољније понуде као основ за рангирање биће узет збир јединичних цена, без 

ПДВ-а, исказаних у обрасцу понуде, а понуда са укупно најмањим збиром ће бити 

проглашена најповољнијом. 
Уколико две или више понуда имају једнаке збирне цене, Наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђачу који 

буде изабран случајним избором. Избор ће се извршти тако што ће се назив сваког 

понуђача који има исту понуђену цену ставити на по један папирић, затим ће се 

папирићи пресавити и ставити у једну посуду, а комисија ће обавити извлачење. 
 

4.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији, а може се поднети у току целог поступка Јавне набавке, против 

сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе на рачун број: 840-30678845-06.  
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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. 

После доношења одлуке Наручиоца из члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама, 

рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 

два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 

4.20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној 

форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће 

ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

4.21. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем 

пре истека рока за подношење понуда. Свако обавештење о изменама, допунама или 

опозиву биће припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне 

документације, са ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или 

“Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН/Д/16/2018. Понуда не може бити 

измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег рока за подношење. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом 

понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 

линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене 

понуде. 
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4.22. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 

4.23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине. 

 

 

5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА, 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 
 

5.1. Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија.  

5.2. Понуђена добра морају у потпуности одговарати техничким карактеристикама 

које су дефинисане документом Правила о раду тржишта електричне енергије 

(„Службени гласник РС“, број 120/2012).  

5.3. Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене просечне 

потрошње наручиоца, на местима примопредаје током испоруке.  

5.4. Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са 

важећим Правилима о раду преносног система, Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања 

електричном енергијом (''Службени гласник РС'', бр. 63/2013).  

5.5. Процењена планирана укупна количина електричне енерије: 715965 кwh. 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца (наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 

5.6. Капацитет испоруке: Процену потрошње електричне енергије за период од 

годину дана извршили смо према табели потрошње за годину дана и то за период 

септембар 2017. године до август 2018. године, у кwh–табела у Прилогу 1 

(стр.36).  

5.7. Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 

наручиоцу.  

5.8. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета мора се вршити 

у потпуности у складу са одредбама докумената из тачке 5.4. овог поглавља 

конкурсне документације.  

5.9. Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 ч до 24:00 ч сваког дана од 

дана закључења уговора у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора или 

до утрошка уговорених средстава. 

5.10. Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем 

на Палићу, према следећој табели: 
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РБ МЕРНО МЕСТО 
БРОЈ 

БРОЈИЛА 
КАТЕГОРИЈА 

1 ВЕЛИКА ТЕРАСА  020980204536 Широка потрошња 

2 АУТОКАМП 5836668 Широка потрошња 

3 ТЕРМАЛНИ БАЗЕН 8621100/8400006 Ниски напон 

4 МАСТЕР 003761 Ниски напон 

5 ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА 6194557/8136622 Ниски напон 

6 ПРЕЧИСТАЧИ НА БУШОТИНИ 8771323/8278900 Ниски напон 

7 ОБАЛА ЛАЈОША ВЕРМЕША 8063570 Широка потрошња 

8 ЕКО ЦЕНТАР 012036 Широка потрошња 

9 УЛАЗ У МУШКИ ШТРАНД 020780157397 Широка потрошња 

10 ОБАЛА 12 7773986 Широка потрошња 

11 ПАРКИНГ КОД ПРЕЗИДЕНТА 10652260 Широка потрошња 

12 ПОЛУОСТРВО 8102881 Широка потрошња 

13 ТОАЛЕТ У ВИКЕНД НАСЕЉУ 3735223 Широка потрошња 

14 ЈАВНА РАСВЕТА СТС 121 53287 Јавно осветљење 

15 ЈАВНА РАСВЕТА СТС 119 3510516 Јавно осветљење 

16 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 115 009581 Јавно осветљење 

17 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 114 000157 Јавно осветљење 

18 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 113 100586 Јавно осветљење 

19 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 111 1911988 Јавно осветљење 

20 ЈАВНА РАСВЕТА СТС 185 036288 Јавно осветљење 

21 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 103 3220387 Јавно осветљење 

22 ЈАВНА РАСВЕТА ТС 2 1173312 Јавно осветљење 

23 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 107 100551 Јавно осветљење 

24 ЈАВНА РАСВЕТА СТС 5 028121 Јавно осветљење 

25 ЈАВНА РАСВЕТА СТС-2 36287 Јавно осветљење 

26 РИБАРСКА КУЋА 8109519 Широка потрошња 

27 ЈАВНА РАСВЕТА СТС 186 032708 Јавно осветљење 

28 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 135 2635 Јавно осветљење 

29 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 137 1258951 Јавно осветљење 

30 ЈАВНА РАСВЕТА МБТС 143 100850 Јавно осветљење 

31 ЈАВНА РАСВЕТА ЗТС 141 918117 Јавно осветљење 

32 

ЈАВНА РАСВЕТА ОРМАН КОД КУЋНОГ 

БРОЈА 274 992340 
Јавно осветљење 

33 ЈАВНА РАСВЕТА БТС 131 6035933 Јавно осветљење 

34 ЈАВНА РАСВЕТА СТС 158 2943905 Јавно осветљење 

35 ЈАВНА РАСВЕТА ТС 159 1506749/3510755 Јавно осветљење 

36 КИОСК 3 - КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА 021150507397 Широка потрошња 

37 КИОСК КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ 11009627 Широка потрошња 

38 КИОСК 2 - КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА 021150507396 Широка потрошња 
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5.11. Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, 

уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са 

чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању 

уговора закључити: 

 Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 

наручиоца прикључен и  

 Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

крајњег купца. 
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Образац 1. 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА  

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, 

упознати смо са свим  условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће 

доказе (прилоге) и обрасце о испуњености обавезних услова 
 
 
 

Бр. прилога 
 

Документ 
Прилог уз 

понуду 

 
ПРИЛОГ БР.1 

Извод  из Агенције за привредне регистре,  односно 

извод из регистра надлежног органа 
 

да 
 

не 

 
ПРИЛОГ БР.2 

Извода из казнене евиденције, односно уверења 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре 

 
да 

 
не 

ПРИЛОГ БР.3 

Потврда  Пореске  управе  Министарства  финансија 

и привреде Републике Србије     о   измиреним            порезима           и 

доприносима и Потврда            јединице  локалне самоуправе 

– Управе јавних прихода о измиреним порезима и 

другим јавним дажбинама или потврда да се понуђач 

налази у поступку приватизације 

да не 

 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ БР.4 

Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је 

издала Агенција за енергетику или адекватан документ 

предвиђен прописима државе у којој страни понуђач 

има седиште, коју понуђач доставља у виду неоверене 

копије. Потврда надлежног органа да је лиценца важећа. 

 

 

 
 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 
 

не 
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ПРИЛОГ БР.5 

 
Потврда (уверење) Оператора 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 три трансакције електричне 

енергије са другим учесницима на тржишту. 

 

  

 
 

да 

 
 

не 

ПРИЛОГ БР.6 

Регистрована, бланко соло меница са меничним 
писмом/овлашћењем и депо картоном за озбиљност 
понуде у износу од 10% од вредности понуде за јавну 
набавку. 

да не 
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ОБРАЗАЦ 1 
Образац за оцену испуњености услова  понуђача 

и члана  групе понуђача 
да не 

 

ОБРАЗАЦ 1а 
Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача 
да не 

 

ОБРАЗАЦ 2 
 
Општи подаци о понуђачу да не 

 

ОБРАЗАЦ 3 
Изјава понуђача да не наступа са 

подизвођачима 
да не 

 

ОБРАЗАЦ 3а 
 
Изјава о подизвођачима ако се ангажују да не 

 

ОБРАЗАЦ 4 
 
Општи подаци о подизвођачу да не 

 

ОБРАЗАЦ 5 
 
Општи подаци о члану групе понуђача да не 

 

ОБРАЗАЦ 6 
  Изјава о испуњавању неопходних законских услова 

   и независној понуди 

 

да не 

 

ОБРАЗАЦ 7  Образац понуде да не 

 

ОБРАЗАЦ 8  
  Образац структуре цене, са упутством како да се 

попуни 
да не 

 

ОБРАЗАЦ 9 Трошкови припреме понуде да не 

 

ОБРАЗАЦ 10 Образац модела уговора да не 

 
 
 
 
 
 

Напомена:  ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У  ПОТРЕБНОМ БРОЈУ  ПРИМЕРАКА ЗА 

СВАКОГ ЧЛАНА  ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА. 
 
 
 
 

Датум:    Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

М.П. 
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Образац 1а. 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати 

смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о 

испуњености обавезних услова: 

 

 

Бр.прилога Документ Прилог уз понуду 

ПРИЛОГ БР.1 

Извод из Агенције за привредне регистре,  

односно извод из регистра надлежног 

органа 

да не 

ПРИЛОГ БР.2 

Извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре, који 

не сме бити старији од 2 месеца 

рачунајући од дана отварања понуда 

да не 

ПРИЛОГ БР.3 

Потврда - Пореске управе Министарства 

финансија и привреде Републике Србије 

о измиреним порезима и доприносима и 

Потврда јединице локалне самоуправе – 

Управе јавних прихода о измиреним 

порезима и другим јавним дажбинама 

или потврда да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

да не 

 

Напомена: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА 

ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА. 

 

 

 

Датум:    _______________                               Потпис овлашћеног лица: 

                                                                            ___________________ 

 

М.П.
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Образац 2 
 

ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧУ 
 

1.  КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2.  КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3.  ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА (заокружити) 
 
 
 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 
 

Датум:    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 
 
 
 
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА    
 
 
 

 
М.П. 
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Образац 3 
 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у 

понуди за јавну набавку добара ЈН /Д / 16 /2018  - Набавка електричне 

енергије, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:    
 
 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац 3а 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У 

ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће 
подизвођаче: 

 
 

 
 
 

Ред. 

бр. 

 
 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
 

ДЕО НАБАВКЕ 

ПОВЕРЕН 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
ПРОЦЕНАТ 

УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈУ 

РЕАЛИЗУЈЕ 

(НАЈВИШЕ 50%) 

 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

 
 

3 

   

 
 

4 

   

 
 

5. 

   

 
 
 
 
 Датум:    _______________                        

 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

  

       _____________________________                                                  

 

 

М.П. 
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Образац 4 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 
 

Назив подизвођача 

 

 
Наслов и седиште подизвођача  

Одговорна особа – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

 
Текући рачун подизвођача  

Матични број подизвођача  

Порески број подизвођача – ПИБ  

 
ПДВ број подизвођача  

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ 

БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Датум:    
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац 5 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЧЛАНУ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 
 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 

Понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 

директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 
Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац  у потребном броју за 
сваког члана групе понуђача.  
 
 
 
 
 
Датум:    _______________                        

 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

  

       _____________________________                                                  

 

 

М.П. 
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Обраzац 6 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ НЕОПХОДНИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 

 И НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
  Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да 

испуњавамо све услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) за учешће у поступку јавне набавке број 

ЈН/Д/16/2018 -  Набавка електричне енергије, као и да смо поштовали обавезе које 

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

заштити животне средине, и гарантујемо да немамо  забрану  обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 Такође, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 

понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум:    _______________                        

 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

  

        

       _____________________________                                                  

 

 

 

 

М.П.
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Образац 7 
 

Општи подаци о Понуђачу: 
 

Назив и седиште:_______________  _______________ 

Матични број и ПИБ :     _______________ 

Особа за контакт:____   _______________  

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку 

Ј Н /Д / 1 6 /2018 - Набавка електричне енергија, достављмо вам следећу 

 

ПОНУДУ бр.    
 
 
а) самостално  

 
б) заједничка понуда 
 
1. 

__________________________________________________________________________ 

2. 

__________________________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________________________ 

[навести назив, седиште,матични бр. и ПИБ свих учесника у заједничкој понуди] 
 

ц) са подизвођачем 
 
1. 

__________________________________________________________________________ 

2. 

__________________________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________________________ 

[навести назив, седиште,матични бр. и ПИБ свих подизвођача] 
 
1. Понуђене цене за предметна добра:  

Категорија потрошача 

 

Цена једног kwh 

без ПДВ-а 

 

 

Цена једног kwh са ПДВ-

ом 

 

Широка потрошња и ниски напон 
  

Јавно осветљење 
  

 
Напомена: Уговор се закључује на максималан износ од 8.456.667,00 динара без 

ПДВ-а. Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће 

се исти реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.  
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2. Рок и начин плаћања:  у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за 

испоручену електричну енергију  

 

3. Период испоруке: 12 месеци од потписивања уговора непрекидно од 00:00 ч до 

24:00 ч, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти 

искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора. 

 

4. Место испоруке: мерна места Наручиоца наведена у конкурсној документацији. 

 

5.  За  извршење  јавне  набавке  ангажујемо    (      ) подизвођача  (уписати  

број подизвођача).         словима 

    Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу је ______%. 
 

6. Уз понуду прилажемо обрасце, прилоге и доказе тражене конкурсном 
документацијом који су саставни део понуде. 

 

7.  Важност понуде износи     (   )  дана од дана отварања  

понуда ( не краћи од 60 дана ).  словима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 

    М.П. 
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Образац 8 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

1. Јединствена цена кWh. 

Категорија 

потрошача 

 

Укупна 

процењена 

количина 

(кWh) 

Јединична 

цена (цена 

једног кwh) 

 без  ПДВ-а 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину  

без ПДВ-а 

Јединична 

цена(цена 

једног кwh) 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Широка 

потрошња и 

ниски напон 

167.225 

    

Јавно 

осветљење 
548.470 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство о попуњавању обрасца:  
• У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;   
• У колони 4 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;  
• У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;   
• У колони 6 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.  

Јединствена цена кWh обухвата цену испоручене електричне енергије, трошак 

балансирања и све остале зависне трошкове. 

 

2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: Према 

важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије (у периоду обрачуна), 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 Републике Србије; 

 

3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије: У складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања 

за повлашћене произвођаче електричне енергије. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 

Напомена:  

Понуђену јединачну цену исказати на две децимале. 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. и  3. овог образца 

верификује понуђач својим потписом на овом обрасцу.  

У износ без ПДВ-а који се уговара урачунате су СВЕ наведене ставке. (Јединичне цене, 

Трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему, Трошкови посебне накнаде за 

подстицај коришћења електричне енергије од повлашћеног произвођача као и Евентуални 

други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне институције, 

а које купцу на темељу прописа мора зарачунати снабдевач).  
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На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 

 

 

 

У П У Т С Т В О 

 

 

 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне 

документације, као и упутство за њено попуњавање. 

 

 2. Образац Структура цене садржи: 

     Јединичну цену кwх без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

     Укупну цену за процењену количину  без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

     Начин обрачуна трошкова приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

 

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део 

конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

 

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 

 

5. Образац Структура цене се доставља као саставни део понуде и истовремено са 

понудом. 

 

6. Образац Структура цене може да се попуни ручно (али не графитном оловком), 

на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. 

 

7. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 

доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију. 
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Образац 9. 
 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Бр. 

 
 
 
 

Врста трошка 

 
 
 

 

Износ 

   

   

   

 
 

Датум: _______________ 

 
Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                    _________________________ 

 

М.П. 

 
 

Напомена: У образац се уносе само трошкови прибављања средстава обезбеђења. 
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Образац 10. 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА 

ЈН/Д/16/2018 

 

Уговорне стране : 

 

1. ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, ПИБ: 106257395, МБР: 20564873, које           

заступа директор Небојша Дарабош, у даљем тексту Наручилац 

 

2. Предузеће ____________________________ са седиштем  у _________________________ 

улица _________________, ПИБ _____________________ матични број _________________ 

рачун бр. ___________________ отворен код пословне банке_______________________ 

које заступа директор _______________________________ у даљем тексту Испоручилац. 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

         (остали понуђачи из групе понуђача) и/или   (назив подизвођача) 

 

 

Члан 1. 
 Предмет овога уговора је набавка електричне енергије за потребе Наручиоца, у 

свему према техничкој спецификацији, прихваћеној у понуди Испоручиоца број _______ 

од _____________ године, а која је саставни део овог Уговора и према другим важећим 

законским и подзаконским прописима, који регулишу испоруку електричне енергије.  

 Испоручилац се обавезује да Научиоцу прода електричну енергију, а Наручилац да 

преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим 

уговором и понудом  Испоручиоца број ___________ од дана _________________ .  

 Испоручилац је балансно одговоран за места примопредаје Наручиоца.  

 

Члан 2. 
 Уговорне стране утврђују да јединична цена добара која је предмет Уговора износи 

за један кwh у категорији широке потрошње и ниског напона ______________  динара без 

ПДВ-а, а за један кwh у категогији јавног осветљења ______________  динара без ПДВ-а на 

основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца број _______ од _______2018. 

године.  

 Јединичне цене из става 1. овог члана су фиксне за уговорени период испоруке.  

 У цену испоруке урачуната је цена електричне енергије, трошак балансирања, без 

трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије и 

трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача. 
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 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 Републике Србије. Трошкови из 

наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену елелктричну енергију и 

примењиваће се на обрачуснке 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 кWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије, изражене у дин / кWh, а која се примењује у складу са одлукама 

Владе Републике Србије. 

 

Члан 3. 
 Уговор се закључује на максималан износ од 8.456.667,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти 

реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.  

 У износ из става 1. овог члана су урачунати и трошкови приступа и коришћења 

система електричне енергије и трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 4. 

 Испоручилац ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима 

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 

електричне енергије за претходни месец.  

 У случају да уговорне стране нису сагласне око измерених величина из претходног 

става овог члана, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се 

податак оператора преносног система.  

 У случају да су уговорене стране сагласне око измерених величина из става 1 овог 

члана, али не и око начина обрачуна истих, Наручилац ће измирити приспелу обавезу, али 

задржава сва законска права за заштитом. 

 На основу документа о очитавању утрошка, Испоручилац издаје Наручиоцу рачун 

за испоручену електричну енергију, који садржи обрачун електричне енергије на основу 

уговорене цене, обрачунски период као и обрачун услуга из члана 2. став 4.  и 5. овог 

Уговора као и накнаду прописану законом- порез на додату вредност.  

 Испоручилац је дужан да у или уз рачун за продату електричну енергију или на 

други пригодан начин Наручиоцу обезбеди увид у податке из члана 196. Закона о 

енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014). 

 Испоручилац рачун доставља поштом. 

 

Члан 5. 

 Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна најкасније у 

року од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана пријема исправног оргиналног 

рачуна. 

 У  случају  да  Наручилац  не  плати  рачун  у  року  из  става  1.  овог  члана,  

дужан  је  да Испоручиоцу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом.  

 Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Испоручиоца, по писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
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 Сматраће  се  да  је  Наручилац  измирио  обавезу  када  Испоручиоцу  уплати  на  

рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.  

  
Члан 6. 

 Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у  складу са постојећом табелом  која је саставни део конкурсне документације. 

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње 

Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и 

гарантована на годишњем нивоу. 

 Период испоруке је 12 месеци од потписивања уговора непрекидно од 00:00 ч до 

24:00 ч, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи 

пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора. 

Испоручилац је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 

Наручиоцу. Испоручилац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у 

вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 

 
Члан 7. 

 Испоручилац је дужан, у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, да 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог уговора, а пре отпочињања са 

снабдевањем, закључи: 

• Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен;  

 

• Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца.  

 

Члан 8. 
 Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са 

Правилима о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, бр.120/2012), 

важећим Правилима о раду преносног система и Правилима о раду дистрибутивног 

система, Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) и Уредбом о 

условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС", 

бр.63/2013). 

 

Члан 9. 
Испоручилац је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку 

електричне енергије. Свако искључење електричне енергије, без обзира на временско 

трајање искључења, обавезно је најавити Наручиоцу најмање 24 сати пре сата искључења. 

 

Члан 10. 
 У случају утврђених недостатака у квалитету 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 Испоручиоцу. Испоручилац је 

дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору 

Наручиоца.  

 У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно 

преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора 

преносног система.  

 

Члан 11. 
 Испоручилац ће део испоруке уговорених добара извршити преко подизвођача 
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Привредног друштва ______________________________, са седиштем 

_________________________, ПИБ ____________, матични број ______________ односно у 

групи понуђача коју чине Привредно друштво______________________________, са 

седиштем _________________________, ПИБ ____________, матични број 

______________. 

 Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, 

те и за обавезе од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

 Испоручилац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 

солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

Члан 12. 
 Испоручилац се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу 

бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист 

Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са 

клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (десет) дана 

дужим од трајања уговора. 

Испоручилац је дужан да уз меницу и менично овлашћење из претходног става 

достави и захтев за регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења заједно са доказом о 

упису у Регистар меница и овлашћења НБС, као и картон депонованих потписа. 

 Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију из става 1. овог члана ако 

изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. 

 

Члан 13. 

Уколико Наручилац до истека уговора не закључи уговор о снадбевању 

електричном енергијом у 2019. години,  на захтев Наручиоца, Испоручилац  је дужан да 

Наручиоцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 192. Закона о енергетици. 

 

Члан 14. 

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 (поплаве, земљотреси, пожари и сл) као 

и 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 Оператора 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 права 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 
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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. 

 

Члан 15. 
 Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, 

примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и 

здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005). 

 

Члан 16. 
 Испоручилац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 

злоупотребљени у безбедносном смислу. 

 

Члан 17. 
 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу 

уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана 

од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора. 

 

Члан 18. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 

предмет овог Уговора.  

 

Члан 19. 
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 стварно надлежни суд у Суботици. 

 

Члан 20. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се на 

период од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, 

уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења 

уговора.  

   

Члан 21. 
 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака, по два примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА       ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

 

__________________________     _________________________ 

 

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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Прилог 1. 
 

POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD SEPTEMBAR 2017. DO AVGUST 2018.
u KWh

RB MERNO MESTO BROJ BROJILA SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST UKUPNO:
1 VELIKA TERASA 020980204536 1688 3163 7131 7420 5066 3694 4113 4180 2643 2629 2021 2314 46062

2 AUTOKAMP 5836668 660 848 1108 439 0 0 0 0 809 835 725 723 6147

3 TERMALNI BAZEN 8621100/8400006 12880 7520 440 480 800 560 600 720 120 960 10920 7840 43840

4 MASTER 003761 4420 3120 2000 2080 2020 2040 1800 1920 1960 3740 3840 4080 33020

5 LETNJA POZORNICA 6194557/8136622 900 1100 1300 950 1400 1150 1250 2150 1200 800 1000 2500 15700

6 PREČISTAČI NA BUŠOTINI 8771323/8278900 936 664 24 24 32 24 24 48 56 264 1320 1720 5136

7 OBALA LAJOŠA VERMEŠA 8063570 2 185 1 7 9 11 9 6 161 383 0 0 774

8 EKO CENTAR 012036 80 520 0 40 40 40 0 160 0 240 1120 120 2360

9 ULAZ U MUŠKI ŠTRAND 020780157397 133 116 0 0 0 0 0 0 930 941 48 0 2168

10 OBALA 12 7773986 51 22 0 0 73

11 PARKING KOD PREZIDENTA 10652260 0 0 0 0 0 0 0 0 502 922 0 0 1424

12 POLUOSTRVO 8102881 46 97 0 0 0 0 0 0 710 753 0 0 1606

13 TOALET U VIKEND NASELJU 3735223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 JAVNA RASVETA STS 121 53287 1206 1481 1537 1778 2015 1720 1517 1523 1326 1103 995 1007 17208

15 JAVNA RASVETA STS 119 3510516 885 1109 1048 1229 1498 1179 1036 1055 1038 900 898 912 12787

16 JAVNA RASVETA MBTS 115 009581 920 1140 1160 1280 1540 1200 1120 1080 960 900 980 840 13120

17 JAVNA RASVETA MBTS 114 000157 750 0 1860 1110 1320 1050 990 930 810 690 690 660 10860

18 JAVNA RASVETA MBTS 113 100586 8540 10240 9860 10840 12560 9800 8920 8300 7580 7460 7400 6340 107840

19 JAVNA RASVETA MBTS 111 1911988 5560 6920 7200 8380 11360 8840 7600 7240 6280 5500 5400 5260 85540

20 JAVNA RASVETA STS 185 036288 1075 1276 1441 1412 1733 1340 1206 1129 1048 957 829 902 14348

21 JAVNA RASVETA MBTS 103 3220387 1000 1160 2800 0 1340 1280 1180 1080 1000 780 700 880 13200

22 JAVNA RASVETA TS 2 1173312 1309 1639 0 0 0 0 349 3297

23 JAVNA RASVETA MBTS 107 100551 3920 4560 4760 6600 8040 6160 5860 5260 4500 4220 4220 3620 61720

24 JAVNA RASVETA STS 5 028121 2161 2584 2911 3133 3887 3312 2942 3011 2341 1937 2037 1886 32142

25 JAVNA RASVETA STS-2 36287 1285 1891 2098 2504 2873 2397 2051 2092 2044 973 1454 1271 22933

26 RIBARSKA KUĆA 8109519 10 1 2 3 5 0 0 0 0 14 14 9 58

27 JAVNA RASVETA STS 186 032708 341 423 451 511 588 440 337 398 394 335 325 291 4834

28 JAVNA RASVETA MBTS 135 2635 2540 3180 3640 5160 6020 4800 4500 2940 2660 2320 2400 2860 43020

29 JAVNA RASVETA MBTS 137 1258951 1800 2180 2100 3120 1920 2160 1940 1860 1860 1800 1740 1620 24100

30 JAVNA RASVETA MBTS 143 100850 690 840 900 990 1200 930 840 840 720 660 630 570 9810

31 JAVNA RASVETA ZTS 141 918117 720 860 880 1020 1180 920 820 760 740 740 460 600 9700

32 JAVNA RASVETA ORMAN KOD KUĆNOG BROJA 274 992340 708 848 865 822 1026 828 764 737 719 656 587 631 9191

33 JAVNA RASVETA BTS 131 6035933 460 560 640 640 820 660 600 560 480 420 400 380 6620

34 JAVNA RASVETA STS 158 2943905 1018 1360 1254 1436 1708 1355 1192 1146 1038 869 896 763 14035

35 JAVNA RASVETA STS 159 3510755 2240 2753 2962 3200 3781 3102 2852 2686 2474 2088 2017 2010 32165

36 KIOSK 3 - KOD ŽENSKOG ŠTRANDA 021150507397 416 282 248 86 75 75 68 83 305 387 359 402 2786

37 KIOSK KOD MALE GOSTIONE 11009627 582 420 345 118 76 79 86 101 440 594 504 515 3860

38 KIOSK 2 - KOD ŽENSKOG ŠTRANDA 021150507396 367 170 70 61 46 46 42 261 44 327 417 360 2211

62248 65210 63036 66873 75978 61192 56608 54256 49943 49119 57346 53886 715695UKUPNO  


