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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), чл. 2. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 01/2014-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку  

01/2014-2 , припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У отвореном поступку за јавну набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем 

ЈН бр. 01/2014 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС" бр. 124/2012) ЈКП Водовод-Ваљево,  објављује: 
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 

Назив наручиоца: ЈКП Водовод-Ваљево 

 

Адреса наручиоца: Вука Караџића бр.26, 14000 Ваљево 

 

Интернет страница наручиоца: www.vodovodva.co.rs 

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

Опис предмета јавне набавке: Предмет ЈН бр. 01/2014 су добра  – набавка електричне енергије 

са потпуним снабдевањем  (09310000) 

 

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 

 

Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је 

конкурсна документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети 

конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет 

страници наручиоца www.vodovodva.co.rs. 
 

Начин подношења понудa и рок за подношење понудa: Рок за подношење понуда је 30 

календарских дана, рачунајући од следећег дана након објављивања позива на Порталу јавних 

набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца последњег 

дана наведеног рока до 11,00 часова, односно до  10.02.2014.године до 11,00 часова.  

Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на 

омотници ПОНУДА - НАБАВКА Бр. 01/2014- набавка електричне енергије,  НЕ ОТВАРАТИ. На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља 

на српском језику са ценама израженим у динарима. 

  

Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 

тридесетог дана, рачунајући од следећег дана након објављивања позива на Порталу јавних 

набавки у 12:00 часова у просторијама наручиоца. Представници понуђача који учествују у 

поступку јавног отварања морају пре почетка отварања предати комисији за јавну набавку 

писмено пуномоћје (овлашћење) издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица. 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлуку о додели уговора  комисија ће донети у 

року од 5  радних дана од јавног отварања понуда. 

 

Контакт : Служба јавних набавки тел:  014/248-849 факс: 014/244-508 

 

 

 

http://www.vodovodva.co.rs/
http://www.vodovodva.co.rs/
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП "Водовод-Ваљево"  

Адреса: Вука Караџића бр. 26, 14000 Ваљево 

Интернет страница: www.vodovodva.co.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку   

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/2014 су добра – електрична енергија са потпуним снабдевањем 

 

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

 

5. Контакт   
 ЈКП "Водовод-Ваљево" 14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26 - Служба јавних набавки: тел. 

014/248-849; факс 014/244-508 

 

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/2014 су добра – набавка електричне енергије са потпуним 

снабдевањем  

2. Ознака из општег речника набавки: 09310000 

3. Процењена вредност: 44.500.000, 00  динара без ПДВ-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП ВОДОВОД-ВАЉЕВО  

 

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 01/2014 Страница 5 

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА,  РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ: 
 

1. Врста и количина добара  

 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) са балансном одговорношћу 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на 

местима примопредаје током периода снабдевања.  

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу.  

 

2. Врста продаје 

  

Стална и гарантована 

  

3. Техничке карактеристике 

  

У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. Гласни РС'' бр. 120/2012) 

 

4. Квалитет добара  

 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног 

система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012) 

и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије 

  

5. Капацитет испоруке:  

 

Капацитет испоруке до 6.082.783 kWh 

 

6. Период испоруке:  

 

Од дана закључења уговора до 31.12.2014. године од 00:00 h до 24:00 h .  

 

7. Место испоруке добара  

 

Мерна места наручиоца  прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 

средњем и ниском напону. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 

одговорног лица снабдевача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 

додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. 

Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

 

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који су објекти крајњег купца 

прикључен и  

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

1. 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке ( чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) –Лиценцу за снабдевање 

електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за 

енергетику и потврду агенције да је та лиценца важећа 

 

6) 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 гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (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  
 

Да располаже неопходним пословним капацитетом : 
 

                                  Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да 

                         је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за 

                         подношење понуда на Порталу обавио минимално једну трансакцију, што се  

                         доказује потврдом (уверењем) Оператора преносног система. 
 

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) 

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.  
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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. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

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

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 

неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања   делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца Aгенције за енергетику владе РС за 

снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте 

Агенције да је та лиценца још увек важећа.  Лиценца мора бити важећа. 

6. Услов из чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 

подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 
 

Да располаже неопходним пословним капацитетом, понуђач доказује: 
 

         Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било 

         ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење   понуда 

         на Порталу обавио минимално једну трансакцију 

         Доказ: потврда (уверење)  Оператора преносног система        
 

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

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. 

тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

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

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 
 

Ако понуђач у остављеном, 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. 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 
 



ЈКП ВОДОВОД-ВАЉЕВО  

 

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 01/2014 Страница 9 

 

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. 

 

Уколико је понуђач регистрован у Регистар понуђача и не доставља доказе о обавезним 

условима  из члана 75. став 1. тачка 1-4 , треба да као доказ о томе достави Извод из Регистра 

понуђача. 
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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. 
 

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: ЈКП "Водовод-Ваљево" Ваљево , Вука Караџића бр. 26, 14000 

Ваљево са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара,  ЈН бр 01/2014- набавка електричне 

енергије - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 10.02.2014. год  до  11,00 часова.  
    
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када 

наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за 

подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог 

наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. 

државни празник). 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и неотворена ће бити враћена понуђачу. 
    
Понуда мора да садржи читко попуњене, оверене и потписане све обрасце из конкурсне 

документације.  
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
  

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца,  са назнаком: 

„Измена, допуна односно опозив понуде за јавну набавку добара  ЈН бр 01/2014-набавка 

електричне енергије - 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. 
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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.  

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. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  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 чл.  75 тачке 1-4., у 

складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова чл.  75 тачке 1-4. , у складу 

са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају 

неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Начин,  рок и услови плаћања 
Рок плаћања је 30 дана од дана фактурисања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун снабдевача  на основу достављених фактура о испорученој 

електричној енергији. 
 

9.2. Рок и место испоруке 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на средњем и ниском напону према табелама у конкурсној документацији. 

Период испоруке је од закључења уговора до 31.12.2014. године од 00:00 h  до  24:00 h 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи  од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. Став 5. 

Закона о енергетици 

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано :  

''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем , пре отпочињања снабдевања 

снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:  

1) уговор о приступу систему са оператором система на који су  објекти крајњег купца 

прикључени;  

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.''  

 

Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 

додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. став 5 

Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен;  

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.''  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. Уговорена јединична цена је фиксна и не може 

се мењати у току трајања уговора. 

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

92. Закона. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

I Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави:  

1.Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 4.450.000,00 динара без 

пдв-а, што износи 10 % од вредности уговора без пдв-а (процењене вредности јавне 

набавке).  
Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 

за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.  

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива.  

2. Оригинал потврду или уверење (писмо о намерама) од стране овлашене банке да ће 

иста, при закључењу уговора о јавној набавци, издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у износу од 5.340.000,00 динара са пдв-ом  

II Изабрани снабдевач је дужан да достави:  
Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани снабдевач се обавезује 

да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 5.340.000,00 динара са пдв-ом, што износи 10% од укупне вредности уговора 

(односно процењене вредности јавне набавке), са роком важности који најмање 30 (тридесет) 

дана дуже од истека рока за коначно извршење посла (најмање до 30.01.2015. године). Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да снабдевач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. Снабдевач може поднети гаранцију стране 

банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику  тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 01/2014“. 

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. 
 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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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.  
 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 

је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности који је 5  дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума : 

 

 

 "најнижа понуђена цена" која носи 100 пондера 

 

                         најнижа цена x 100 

НПЦ =      ------------------------------- 

                           понуђена цена 

 
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико  две или више понуда имају исту понуђену цену биће изабрана она понуда која је пре 

пристигла и заведена код наручиоца. 
 

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 гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине.   
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19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом  или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

пријема одлуке.  

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 

жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 

Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга 

ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара 

уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, 

односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност 

већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 

поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 

подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 

80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 

вредност већа од 80.000.000 динара. 

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

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са снабдевачем којем је додељен уговор у року од 2 

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

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда  за јавну набавку бр. 01/2014 – набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем за 

објекте прикључене на дистрибутивни систем 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

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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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА 

ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ  ЈН Бр. 01/2014 
 

 

 

Опис предмета јавне набавке 

 

 

Електрична енергија са потпуним 

снабдевањем 

 

Понуђена цена – јединствена тарифа РСД/кWh без 

ПДВ-а 

 

                                 

 

Понуђена цена – јединствена тарифа РСД/кWh са 

ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од 30 дана од дана фактурисања 

 

Рок важења понуде 

 

30 дана 

 

Период  испоруке 

 

Од дана закључења уговора до 31.12.2014. 

године од 00:00 до 24:00  

 

 

Место и начин испоруке 

 

Мерна места купца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на средњем и ниском напону.  

 

Напомена: Јединична понуђена  цена  без пдв-а се узима као упоредива за избор најповољније 

понуде 

 

 

Датум                                 Понуђач 

    М. П.  

_____________________________              ___________________________________ 

 

 

 

Напомена:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посе 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

1.Испорука електричне енергије гарантоване и одређене на основу остварене потрошње 

купца. 

  

Предмет набавке 

 

Јединица 

мере 
 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична  цена са 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 5. 

Електрична енергија 

јединствена тарифа  
kWh   

 

2. трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) 

3. трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада) 

 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 

енергетици . 

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду 

за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.  

Наведене трошкове снабдевач ће у оквиру рачуна фактурисати наручиоцу сваког месеца на 

основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца уз примену ценовника за 

приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за за 

дистрибуцију електричне енергије а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије (на коју је дата сагласност Агенције за енергетику Републике 

Србије) објављеној у „Сл. Сласнику РС“ односно у складу са методологијама за одређивање 

цена објављеним у „Сл. Сласнику РС“. 

 

 

 

Датум                                                  МП                                                      Понуђач 

  _____________________ _________________________ 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену цену електричне 

енергије- јединствена тарифа  са свим зависним трошковима, изражену у динарима по 

јединици мере (kWh).  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 

сагласан  и са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама  2.  и 3. обрасца 

структуре цене. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 

Напомена :  Јединична понуђена цена уноси се и у Образац понуде 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Закључен између: 

 

ЈКП „Водовод-Ваљево“ , улица Вука Караџића бр. 26, 14000 Ваљево  

 ПИБ: 100070077 Матични бр. 07136277 

Број рачуна: 160- 6999-31 Назив банке: ИНТЕСА 

Телефон: 014/248-849 Телефакс: 014/ 244-508 кога заступа Ђорђе Павловић 

(у даљем тексту: наручилац) 
 

и 

 

................................................................................................................................................................... 

са седиштем у ............................................, улица ................................................................................. 

ПИБ:.......................... Матични број: ..................................................................................................... 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:.......................................................................... 

Телефон:...............................................Телефакс..................................................................................... 

кога заступа..............................................................................................................................................  

(у даљем тексту : снабдевач) 

 
 

Основ уговора: 

ЈН Број 01/2014 – набавка  електричне енергије са потпуним снабдевањем   

Број и датум одлуке о додели уговора:  ................................................................................................ 

Понуда изабраног снабдевача бр. ..............................од......................................................................... 
 
 

Члан 1. 
  

Уговорне стране констатују:  

 да је наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» бр. 124/2012 ), на основу позива за подношење понуда за набавку 

електричне енергије, објављеног 01.11.2013.год на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници www.vodovodva.co.rs као и на Порталу службених гласила РС, 

спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН 01/2014 ;  

 да је снабдевач _____________________________________    ______________ године 

доставио понуду заведену под бројем _____________ , која се са структуром цене налази 

у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;  

 да понуда снабдевача  у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 

документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;  

 да је наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу  понуде снабдевача и одлуке о 

додели уговора бр. ____________ од  ___________. године, изабрао снабдевача за 

испоруку  електричне енергије 
 

Члан 2. 
 

 2.1. Предмет уговора је купопродаја електричне енергије са потпуним снабдевањем објеката 

наручиоца  прикључених на дистрибутивни систем , са балансном одговорношћу. 
 

2.2.  Количина добара утврђена је оријентационо на годишњем нивоу. 
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2.3.  Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде 

одређена у складу са стварним потребама наручиоца  с тим да не може прећи процењену 

вредност  од  44.500.000,00 динара без пдв-а. 
  
2.4. Место испоруке су сва обрачунска мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД 

из  техничких спецификација. 
 

2.5. Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 

складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).  

 

2.6. Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 

тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду 

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' 

бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима 

испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 
 

Члан 3.  
 

3.1. Понуђена цена  по јединственој тарифи према прихваћеној понуди снабдевача износи 

_____________ дин. без  ПДВ-а. а _________________ дин са ПДВ-ом. 

 

3.2. Јединична цена је исказана у обарсцу Структура цене који је саставни део понуде снабдевача 

и саставни део овог уговора. 

 

3.4. Цена из понуде је фиксна за уговорени период. 

 

3.5. У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 

система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије. 
 

3.6. Трошкове из става 3. овог члана уговора, снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз 

примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена 

објављених у ''Службеном гласнику РС''. 
 

Члан 4. 
 

 

4.1. Снабдевач  се обавезује да испоручи добра из члана  2.1. овог уговора у свему под условима 

из конкурсне документације и прихваћене понуде.  

 

4.2. Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу са ознакама 

ЕД из техничке спецификације. 

 

4.3. Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 

испоруком електричне енергије до места испоруке. 
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4.4. Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :  

- Уговор о приступу систему са оператором система на који су  објекти крајњег купца 

прикључени;  

 -Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје наручиоца 

 

Члан 5.  
 

5.1. Достављена  оригинална фактура наручиоцу представља основ за плаћање уговорне и 

потрошене електричне енергије. 
         
5.2. Наручилац се обавезује да у року од  30 дана  по пријему  фактуре  плати цену за испоручену 

електричну енергију  и то на рачун  снабдевача  бр.__________________________________  код 

банке  ______________________________ 
 

Члан 6. 

 

6.1. Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана 

закључења уговора, достави наручиоцу  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ 

од 5.340.000,00 динара са пдв-ом (10% укупне вредности уговора) која мора бити безусловна, 

платива на први позив. 

 

6.2. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од дана 

када истиче рок за извршење уговорне обавезе (најмање 30.01.2015. године). 

 

6.3  Достављена банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

 

6.4. Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. 

 

Члан 7. 

 

7.1.  Снабдевач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 

146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011). 

 

Члан 8. 

 

8.1. Виша сила ослобађа снабдевача обавезе да испоручи, а  наручиоца да преузме количине 

електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања. 

 

8.2. Као виша сила, за снабдевача и за наручиоца, сматрају се непредвиђени природни догађаји 

који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 

уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под 

таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног  

система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања 

сигурности електроенергетског система. 

 

8.3. Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 

уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе. 
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8.4. Као виша сила не сматра се наступање околности код снабдевача да понуђени и прихваћени 

пословни и технички капацитет из понуде снабдевача буде редукован, изван одредби претходних 

ставова овог члана уговора. 
 

Члан 9. 
 

9.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора -  уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно.  
 

9.2. Уколико спорови између наручиоца  и снабдевача не буду решени споразумно, надлежан је 

Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 10. 

 

10.1. Важност уговора је до 31. децембра 2014. године. 

 

10.2. Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава 

наручиоца  у износу од 44.500.000,00 динара без пдв-а, овај уговор престаје да важи, о чему ће 

наручилчац обавестити снабдевача. 

 

Члан 11. 

 

11.1.  Наручилац и снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог 

уговора. 
 

Члан 12. 
 

12.1. На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

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

овог уговора. 

 

12.2. Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 

овере печатом. 

 

12.3. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе 

уговорне стране. 
 

12.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  
 

 

 
 

 

                   СНАБДЕВАЧ                                                                         НАРУЧИЛАЦ        
                                                                                                         ЈКП "ВОДОВОД - ВАЉЕВО"  

                       директор                                                                                   директор 

    _____________________________                   МП            ______________________________ 

                                                                                                                  Ђорђе Павловић 
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IX 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 поступку јавне 

набавке бр. 01/2014 - набавка електричне енергије, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. 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. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. 

ЗАКОНА 

 
 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач електричне енергије.................................................................................................у 

поступку јавне набавке бр. 01/2014 - набавка електричне енергије, поштовао је обавезе које 

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

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

          Датум                           Понуђач 

 

________________                        М.П.                                      ____________________________ 

 
 
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI 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 ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП ВОДОВОД-ВАЉЕВО  

 

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 01/2014 Страница 28 

 

XII СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
  ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА  ЗА 2014. ГОД. ПО 

МЕРНОМ МЕСТУ 

   

     

           

           

1.мерно место ЕД број: 0223244855  , одобрена снага ( kW) : 820 Напонски ниво : 10 kV 

           

 C.S.GRADAC , PRVA BRAZDA BB , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) Виша тарифа (kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 169,536 115,038 54,498  

  Фебруар 96,464 64,962 31,502  

  Март 18,000 12,000 6,000  

  Април 31,462 22,662 8,800  

  Мај 72,196 48,974 23,222  

  Јун 146,002 97,624 48,372  

  Јул 279,464 192,478 86,986  

  Август 322,206 218,608 103,598  

  Септембар 269,716 179,666 90,050  

  Октобар 322,284 216,334 105,950  

  Новембар 312,000 212,000 100,000  

  Децембар 288,000 200,000 88,000  

  УКУПНО 2,327,330 1,580,346 746,978  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 193,944 131,696 62,248  

         
 
  

           

2.мерно место ЕД број: 0223387112  , одобрена снага ( kW) : 630 Напонски ниво : 10 kV 

           

 C.S.PAKLJE , PAKLJE 0 , 14206 POĆUTA  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) Виша тарифа (kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 3,157 2,007 1,150  

  Фебруар 3,625 2,387 1,238  

  Март 6,136 4,369 1,767  

  Април 5,685 3,758 1,927  

  Мај 4,564 3,006 1,558  

  Јун 3,020 1,870 1,150  

  Јул 1,682 1,055 627  

  Август 2,408 1,490 918  

  Септембар 2,389 1,486 903  

  Октобар 2,446 1,539 907  

  Новембар 2,436 1,514 922  

  Децембар 2,416 1,507 908  

  УКУПНО 39,964 25,988 13,975  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 3,330 2,166 1,165  
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3.мерно место ЕД број: 0223245047  , одобрена снага ( kW) : 368 Напонски ниво : 10 kV 

           

 

 
 

OTPADNE VODE , SUVOBORSKA BB 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 103,200 71,200 32,000  

  Фебруар 93,828 63,116 30,712  

  Март 99,496 66,394 33,102  

  Април 91,944 61,342 30,602  

  Мај 83,286 55,825 27,461  

  Јун 81,639 54,336 27,303  

  Јул 80,800 56,000 24,800  

  Август 84,800 57,600 27,200  

  Септембар 80,800 54,400 26,400  

  Октобар 88,800 60,000 28,800  

  Новембар 85,600 57,600 28,000  

  Децембар 94,400 60,800 33,600  

  УКУПНО 1,068,593 718,613 349,980  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 89,049 59,884 29,165  

  
 
         

           

4.мерно место ЕД број: 0223244902  , одобрена снага ( kW) : 300 Напонски ниво : 10 kV 

           

 
 

FABRIKA ZA PRERADU VODE PORTOROŠKA 0 , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 68,712 46,901 21,811  

  Фебруар 61,571 41,867 19,704  

  Март 64,024 43,447 20,577  

  Април 51,132 34,568 16,564  

  Мај 45,116 30,586 14,530  

  Јун 41,499 27,969 13,530  

  Јул 66,885 50,780 16,105  

  Август 18,423 9,308 9,115  

  Септембар 50,614 35,087 15,527  

  Октобар 49,295 33,360 15,935  

  Новембар 55,172 37,643 17,529  

  Децембар 71,460 48,679 22,781  

  УКУПНО 643,903 440,195 203,708  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 53,659 36,683 16,976  
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5.мерно место ЕД број: 0223487440 , одобрена снага ( kW) : 140 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 
 

JKP "VODOVOD VALJEVO" BRAĆE VELIČKOVIĆ BB 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 11,615 8,460 3,155  

  Фебруар 8,472 6,347 2,125  

  Март 9,557 7,043 2,514  

  Април 9,989 7,515 2,474  

  Мај 10,188 7,795 2,393  

  Јун 9,917 7,458 2,459  

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар 4,508 3,525 983  

  Новембар 9,603 7,331 2,272  

  Децембар 10,295 7,666 2,629  

  УКУПНО 84,144 63,140 21,004  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 9,349 7,016 2,334  

           

           
 

6.мерно место ЕД број: 0223409310  , одобрена снага ( kW) : 103.5 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 
 

C.S.LELIĆ , LELIĆ 0 14205 LELIĆ  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 89,040 65,850 23,190  

  Фебруар 26,640 18,000 8,640  

  Март 27,870 18,840 9,030  

  Април 24,090 17,430 6,660  

  Мај 24,810 17,790 7,020  

  Јун 0 0 0  

  Јул 14,340 12,450 1,890  

  Август 25,248 18,346 6,902  

  Септембар 0 0 0  

  Октобар 42,300 23,670 18,630  

  Новембар 1,560 1,560 0  

  Децембар 0 0 0  

  УКУПНО 275,898 193,936 81,962  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 22,992 16,161 12,610  
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7.мерно место 
 

ЕД број: 0223266932  , 
 

одобрена снага ( kW) : 100 
 

Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 
 

JKP VODOVOD DIVČIBARE , DIVČIBARE 0, 14204 DIVČIBARE  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 4,440 3,840 600  

  Фебруар 4,080 3,560 520  

  Март 4,160 3,600 560  

  Април 3,840 3,240 600  

  Мај 3,920 3,240 680  

  Јун 4,160 3,480 680  

  Јул 4,880 4,200 680  

  Август 4,600 4,000 600  

  Септембар 3,920 3,360 560  

  Октобар 4,240 3,640 600  

  Новембар 3,800 3,320 480  

  Децембар 4,160 3,680 480  

  УКУПНО 50,200 43,160 7,040  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 4,183 3,597 587  

           

           

8.мерно место ЕД број: 0223243982  , одобрена снага ( kW) : 81 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 
 

JKP VODOVOD DIVČIBARE , DIVČIBARE 0 , 14204 DIVČIBARE  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 20,911 13,892 7,019  

  Фебруар 18,218 12,023 6,195  

  Март 16,574 10,915 5,659  

  Април 14,247 9,517 4,730  

  Мај 15,215 10,223 4,992  

  Јун 14,277 9,393 4,884  

  Јул 15,369 10,094 5,275  

  Август 15,880 10,429 5,451  

  Септембар 13,514 8,905 4,609  

  Октобар 11,716 8,759 2,957  

  Новембар 10,167 7,133 3,034  

  Децембар 19,731 13,166 6,565  

  УКУПНО 185,819 124,449 61,370  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 15,485 10,371 5,114  
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9.мерно место 
 

ЕД број: 0223244813  , 
 

одобрена снага ( kWh) : 80 
 

Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 
 

JKP VODOVOD STANICA ZA PREČIŠĆAVANJE , PORTOROŠKA BB 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 15,651 10,578 5,073  

  Фебруар 14,861 9,922 4,939  

  Март 14,118 9,516 4,602  

  Април 10,324 6,622 3,702  

  Мај 5,476 3,586 1,890  

  Јун 4,740 3,045 1,695  

  Јул 1,597 1,090 507  

  Август 3,651 2,560 1,091  

  Септембар 3,997 2,695 1,302  

  Октобар 9,021 6,280 2,741  

  Новембар 12,087 8,231 3,856  

  Децембар 15,543 10,468 5,075  

  УКУПНО 111,066 74,593 36,473  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 9,256 6,216 3,039  

           

           
 

10.мерно место ЕД број: 0223244829  , одобрена снага ( kWh) : 69 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 
 

JKP VODOVOD VALJEVO RADIONICA, B.RADIČEVIĆA BB 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 40,240 28,840 11,400  

  Фебруар 29,640 21,720 7,920  

  Март 34,000 23,960 10,040  

  Април 21,200 14,760 6,440  

  Мај 17,640 12,200 5,440  

  Јун 11,920 8,240 3,680  

  Јул 15,760 10,720 5,040  

  Август 15,240 10,400 4,840  

  Септембар 16,080 11,200 4,880  

  Октобар 21,880 14,520 7,360  

  Новембар 29,560 20,360 9,200  

  Децембар 37,040 26,000 11,040  

  УКУПНО 290,200 202,920 87,280  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 24,183 16,910 7,273  
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11.мерно место 

 
 

ЕД број: 0223266838  , 

 
 

одобрена снага ( kWh) : 69 

 
 

Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP VODOVOD VALJEVO CRPNA STANICA JANKA JANKOVIĆA 5, 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 0 0 0  

  Фебруар 73,671 53,445 20,226  

  Март 14,018 10,343 3,675  

  Април 15,215 11,192 4,023  

  Мај 16,346 12,001 4,345  

  Јун 15,778 11,577 4,201  

  Јул 0 0 0  

  Август 39,040 29,380 9,660  

  Септембар 20,040 15,140 4,900  

  Октобар 21,940 16,200 5,740  

  Новембар 0 0 0  

  Децембар 0 0 0  

  УКУПНО 216,048 159,278 56,770  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 18,004 13,273 4,731  

           

           

12.мерно место ЕД број: 0223266859  , одобрена снага ( kW ) : 50 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 VODOVOD CRPNA STANICA BAIR , BAIRSKA 0 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 12,546 9,127 3,419  

  Фебруар 11,043 8,125 2,918  

  Март 12,949 9,411 3,538  

  Април 13,203 9,761 3,442  

  Мај 14,212 10,539 3,673  

  Јун 14,731 10,795 3,936  

  Јул 16,545 12,423 4,122  

  Август 17,240 12,739 4,501  

  Септембар 14,961 11,065 3,896  

  Октобар 12,511 9,358 3,153  

  Новембар 12,046 8,778 3,268  

  Децембар 12,717 9,105 3,612  

  УКУПНО 164,704 121,226 43,478  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 13,725 10,102 3,623  
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13.мерно место ЕД број: 0223487476  , одобрена снага ( kW) : 26 Напонски ниво : 0.4 kV 

        
 
   

 JKP "VODOVOD VALJEVO" MRČIĆ , MRČIĆ BB 14202 RAJKOVIĆ  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 2,243 2,243 0  

  Фебруар 1,943 1,943 0  

  Март 2,118 2,118 0  

  Април 2,399 2,399 0  

  Мај 2,806 2,806 0  

  Јун 2,668 2,668 0  

  Јул 0 0 0  

  Август 0 0 0  

  Септембар 0 0 0  

  Октобар 43,717 43,716 1  

  Новембар 2,294 2,294 0  

  Децембар 2,313 2,313 0  

  УКУПНО 62,501 62,500 1  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 5,208 5,208 0  

           

 
 
          

14.мерно место ЕД број: 0223244792 , одобрена снага ( kW) : 25.33 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 CRPNA STANICA BORIČEVAC , 1. PROLETERSKA 0 , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 3,489 2,678 811  

  Фебруар 3,022 2,315 707  

  Март 3,181 2,485 696  

  Април 3,903 3,087 816  

  Мај 4,027 3,215 812  

  Јун 3,837 3,096 741  

  Јул 5,971 4,887 1,084  

  Август 5,877 4,835 1,042  

  Септембар 4,785 3,904 881  

  Октобар 3,536 2,871 665  

  Новембар 3,300 2,641 659  

  Децембар 3,665 2,792 873  

  УКУПНО 48,593 38,806 9,787  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 4,049 3,234 816  
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15.мерно место ЕД број: 0223401505 , одобрена снага ( kW) : 22.2 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP VODOVOD VALJEVO , GORIĆ 0 , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 1,676 1,676 0  

  Фебруар 2,138 2,138 0  

  Март 2,599 2,599 0  

  Април 2,309 2,309 0  

  Мај 2,011 2,011 0  

  Јун 2,162 2,162 0  

  Јул 27 27 0  

  Август 36 36 0  

  Септембар 848 848 0  

  Октобар 1,339 1,339 0  

  Новембар 4,270 4,270 0  

  Децембар 1,363 1,363 0  

  УКУПНО 20,778 20,778 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 1,732 1,732 0  

           

  

 
 
         

16.мерно место ЕД број: 0223280738  , одобрена снага ( kW) : 21.12 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 C.STANICA 1 , POPUČKE 0, 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 3,405 2,415 990  

  Фебруар 2,700 1,935 765  

  Март 2,805 1,995 810  

  Април 2,895 2,100 795  

  Мај 3,075 2,385 690  

  Јун 2,970 2,085 885  

  Јул 3,915 2,775 1,140  

  Август 3,510 2,550 960  

  Септембар 3,225 2,310 915  

  Октобар 3,420 2,520 900  

  Новембар 3,405 2,460 945  

  Децембар 2,595 1,845 750  

  УКУПНО 37,920 27,375 10,545  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 3,160 2,281 879  
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17.мерно место ЕД број: 0223280743  , одобрена снага ( kW) : 21.12 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 C.STANICA 2 , POPUČKE 0, 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 5,775 4,065 1,710  

  Фебруар 4,575 3,225 1,350  

  Март 4,800 3,405 1,395  

  Април 5,385 3,915 1,470  

  Мај 5,685 4,200 1,485  

  Јун 6,090 4,380 1,710  

  Јул 6,420 4,635 1,785  

  Август 5,820 4,290 1,530  

  Септембар 5,310 3,780 1,530  

  Октобар 5,670 4,125 1,545  

  Новембар 5,790 4,125 1,665  

  Децембар 4,365 3,090 1,275  

  УКУПНО 65,685 47,235 18,450  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 5,474 3,936 1,538  

           
 
 
           

18.мерно место ЕД број: 0223266843  , одобрена снага ( kW) : 20 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 VODOVOD CRPNA STANICA POPARE , POPARSKI PUT 0 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 5,062 3,546 1,516  

  Фебруар 4,437 3,216 1,221  

  Март 5,379 3,771 1,608  

  Април 5,255 3,734 1,521  

  Мај 5,552 3,928 1,624  

  Јун 5,911 4,171 1,740  

  Јул 6,420 4,650 1,770  

  Август 6,427 4,641 1,786  

  Септембар 5,903 4,184 1,719  

  Октобар 4,899 3,555 1,344  

  Новембар 4,828 3,376 1,452  

  Децембар 5,105 3,541 1,564  

  УКУПНО 65,178 46,313 18,865  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 5,432 3,859 1,572  
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19.мерно место ЕД број: 0223429867  , одобрена снага ( kWh) : 17.3 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP " VODOVOD VALJEVO", RADNIČKA BB 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар        

  Фебруар        

  Март        

  Април        

  Мај        

  Јун        

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар        

  Новембар        

  Децембар        

  УКУПНО     0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ:        

           
 
           

20.мерно место ЕД број: 0223220545  , 
одобрена снага ( kWh) : 

17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" , RADINO BRDO , UŽIČKA BB 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 1,731 1,731    

  Фебруар 1,347 1,347    

  Март 1,156 1,156    

  Април 2,079 2,079    

  Мај 2,448 2,448    

  Јун 2,495 2,495    

  Јул 1,749 1,749    

  Август 2,043 2,043    

  Септембар 1,362 1,362    

  Октобар 1,548 1,548    

  Новембар 1,743 1,743    

  Децембар 1,411 1,411    

  УКУПНО 21,112 21,112 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 1,759 1,759    
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21.мерно место ЕД број: 0223220550  , одобрена снага ( kW) : 17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" REZERVOAR,  J.NENADOVIĆA 118 ,14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар        

  Фебруар        

  Март        

  Април        

  Мај        

  Јун        

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар        

  Новембар        

  Децембар        

  УКУПНО       

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ:        

           

           
 

22.мерно место ЕД број: 0223220566 , одобрена снага ( kW) : 17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" J. NENADOVIĆA 117 , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 4,040 2,126 1,914  

  Фебруар 0 0 0  

  Март 0 0 0  

  Април 7,420 3,892 3,528  

  Мај 3,758 1,961 1,797  

  Јун 3,582 1,955 1,627  

  Јул 3,236 1,702 1,534  

  Август 0 0 0  

  Септембар 0 0 0  

  Октобар 11,408 6,031 5,377  

  Новембар 0 0 0  

  Децембар 6,319 3,343 2,976  

  УКУПНО 39,763 21,010 18,753  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 3,314 1,751 1,563  
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23.мерно место ЕД број: 0223230826  , одобрена снага ( kW) : 17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP " VODOVOD VALJEVO" POPARSKI PUT BB , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар        

  Фебруар        

  Март        

  Април 84 84    

  Мај        

  Јун        

  Јул 1,664 1,664    

  Август        

  Септембар        

  Октобар        

  Новембар        

  Децембар        

  УКУПНО 1,748 1,748 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 874 874    

           

           
 
 
 

24.мерно место ЕД број: 0223240520  , одобрена снага ( kW) : 17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" " SMRDAN" , PETNICA 0 , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 6,838 6,838    

  Фебруар 0      

  Март 0      

  Април 11,845 11,845    

  Мај 5,888 5,888    

  Јун 4,871 4,871    

  Јул 9,301 9,301    

  Август 0      

  Септембар 0      

  Октобар 19,116 19,116    

  Новембар 0      

  Децембар 7,848 7,848    

  УКУПНО 65,707 65,707 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ:        
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25.мерно место ЕД број: 0223257299  , одобрена снага ( kW) : 17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP " VODOVOD VALJEVO" C. S. VALJEVSKOG NOP ODREDA 199 , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 381 319 62  

  Фебруар 864 640 224  

  Март 498 294 204  

  Април 810 714 96  

  Мај 412 327 85  

  Јун 411 331 80  

  Јул 272 238 34  

  Август 125 119 6  

  Септембар 214 140 74  

  Октобар 194 154 40  

  Новембар 542 475 67  

  Децембар 235 207 28  

  УКУПНО 4,958 3,958 1,000  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 413 330 83  

           

           
 

26.мерно место ЕД број: 0223407601  , одобрена снага ( kW) : 17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP " VODOVOD VALJEVO" GORNJA KAMENICA 0,14252 V.KAMENICA  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар        

  Фебруар 2,275 2,275    

  Март 12 12    

  Април 10 10    

  Мај        

  Јун 20 20    

  Јул 1,402 1,402    

  Август 113 113    

  Септембар 18 18    

  Октобар        

  Новембар        

  Децембар        

  УКУПНО 3,850 3,850 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 550 550    
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27.мерно место ЕД број: 0223409326  , 

одобрена снага ( kWh) : 
17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 
 

JKP " VODOVOD VALJEVO" CRPNA STANICA , BAČEVCI 0,14203 DRAČIĆ  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 3,301 2,312 989  

  Фебруар 3,026 2,108 918  

  Март 3,273 2,176 1,097  

  Април 4,429 2,897 1,532  

  Мај 2,967 1,886 1,081  

  Јун 2,518 1,438 1,080  

  Јул 1,545 1,057 488  

  Август 1,747 1,105 642  

  Септембар 2,265 1,836 429  

  Октобар 1,846 1,408 438  

  Новембар 2,344 1,835 509  

  Децембар 2,099 1,461 638  

  УКУПНО 31,360 21,519 9,841  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 2,613 1,793 820  

           

           
 
 

28.мерно место ЕД број: 0223409331  , 
одобрена снага ( kWh) : 

17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" CRPNA STANICA KOVAČICE 0, 14203 DRAČIĆ  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 3,842 2,732 1,110  

  Фебруар 4,738 3,377 1,361  

  Март 5,204 3,466 1,738  

  Април 5,412 3,548 1,864  

  Мај 3,207 2,150 1,057  

  Јун 3,179 1,889 1,290  

  Јул 2,406 1,613 793  

  Август 2,747 1,778 969  

  Септембар 3,163 2,483 680  

  Октобар 2,430 1,682 748  

  Новембар 3,494 2,633 861  

  Децембар 3,040 2,054 986  

  УКУПНО 42,862 29,405 13,457  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 3,572 2,450 1,121  

           

 

 

 



ЈКП ВОДОВОД-ВАЉЕВО  

 

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 01/2014 Страница 42 

 

 
           

29.мерно место ЕД број: 0223487460  , 
одобрена снага ( kWh) : 

17.25 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" DUBLJE , DUPLJAJ BB 14222 DIVCI  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 926 764 162  

  Фебруар 625 523 102  

  Март 756 623 133  

  Април 840 735 105  

  Мај 1,080 960 120  

  Јун 1,075 959 116  

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар 6,702 5,848 854  

  Новембар 16,036 15,971 65  

  Децембар 792 630 162  

  УКУПНО 28,832 27,013 1,819  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 3,204 3,001 202  

           

           
 
 

30.мерно место ЕД број: 0223253818  , одобрена снага ( kWh) : 13.2 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP " VODOVOD VALJEVO" PETNICA 0, 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 1,171 1,171    

  Фебруар 921 921    

  Март 751 751    

  Април 588 588    

  Мај 633 633    

  Јун 1,146 1,146    

  Јул 396 396    

  Август 707 707    

  Септембар 467 467    

  Октобар 765 765    

  Новембар 1,061 1,061    

  Децембар 1,044 1,044    

  УКУПНО 9,650 9,650 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 804 804    
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31.мерно место ЕД број: 0223455008 , 
одобрена снага ( kWh) : 

11.04 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" PAUNE , PAUNE BB 14202 RAJKOVIĆ  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 1,384 1,180 204  

  Фебруар 1,207 1,031 176  

  Март 1,395 1,214 181  

  Април 1,723 1,515 208  

  Мај 1,711 1,507 204  

  Јун 1,984 1,530 454  

  Јул 0      

  Август 20,021 14,442 5,579  

  Септембар 2,002 1,444 558  

  Октобар 1,917 1,636 281  

  Новембар 1,641 1,372 269  

  Децембар 1,605 1,215 390  

  УКУПНО 36,590 28,086 8,504  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 3,049 2,553 773  

           

           

32.мерно место ЕД број: 0223469970  , 
одобрена снага ( kWh) : 

11.04 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" DUPLJALJ , DUPLJAJ BB 14222 DIVCI  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 21 14 7  

  Фебруар 19 12 7  

  Март 19 12 7  

  Април 23 14 9  

  Мај 42 25 17  

  Јун 6 6    

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар 222 144 78  

  Новембар 21 13 8  

  Децембар 19 12 7  

  УКУПНО 392 252 140  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 44 28 18  
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33.мерно место ЕД број: 0223253336  , одобрена снага ( kWh) : 10.5 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" BELOŠEVAC 0, 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 1,938 1,938    

  Фебруар        

  Март        

  Април 4,059 4,059    

  Мај 1,456 1,456    

  Јун 1,361 1,361    

  Јул 1,359 1,359    

  Август        

  Септембар        

  Октобар 4,586 4,586    

  Новембар        

  Децембар 2,891 2,891    

  УКУПНО 17,650 17,650 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 2,521 2,521    

           

           
 

34.мерно место ЕД број: 0223288119  , одобрена снага ( kWh) : 10.5 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" PAKLJE 0, 14206 POĆUTA  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар        

  Фебруар        

  Март        

  Април        

  Мај        

  Јун        

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар        

  Новембар        

  Децембар        

  УКУПНО 0 0 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ:        
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35.мерно место ЕД број: 0223291090  , одобрена снага ( kWh) : 10.5 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" , SAVE VUJANOVIĆA BB, 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 724 724    

  Фебруар 893 893    

  Март 826 826    

  Април 1,136 1,136    

  Мај 853 853    

  Јун 1,470 1,470    

  Јул 1,402 1,402    

  Август 1,346 1,346    

  Септембар 599 599    

  Октобар 349 349    

  Новембар 840 840    

  Децембар 1,093 1,093    

  УКУПНО 11,531 11,531 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 961 961    

           

           

36.мерно место ЕД број: 0223393451  , одобрена снага ( kWh) : 10.5 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 M.Z.D. GRABOVICA VODOVOD , D.GRABOVICA 0,14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 754 754    

  Фебруар 668 668    

  Март 701 701    

  Април 823 823    

  Мај 667 667    

  Јун 790 790    

  Јул 794 794    

  Август 703 703    

  Септембар 828 828    

  Октобар 707 707    

  Новембар 718 718    

  Децембар 708 708    

  УКУПНО 8,861 8,861 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 738 738    
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37.мерно место ЕД број: 0223230810  , одобрена снага ( kWh) : 5.75 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP "VODOVOD VALJEVO" KAT.ZAŠTITA , POPARSKI PUT BB, 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар        

  Фебруар        

  Март        

  Април        

  Мај        

  Јун        

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар        

  Новембар        

  Децембар        

  УКУПНО 0 0 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ:        

           

           
 

38.мерно место ЕД број: 0223233827  , одобрена снага ( kWh) : 5.75 Напонски ниво : 0.4 kV 

           

 JKP VODOVOD KATODNA ZAŠTITA , SEDLARI 0 , 14000 VALJEVO  

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар        

  Фебруар        

  Март        

  Април        

  Мај        

  Јун        

  Јул        

  Август        

  Септембар        

  Октобар        

  Новембар        

  Децембар        

  УКУПНО 0 0 0  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ:        
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Укупна потрошња на НН нивоу :         

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 242,544 179,813 62,731  

  Фебруар 222,023 161,709 60,314  

  Март 168,719 121,232 47,487  

  Април 175,535 131,520 44,015  

  Мај 156,085 116,680 39,405  

  Јун 124,069 92,811 31,258  

  Јул 116,770 90,628 26,142  

  Август 172,121 126,562 45,559  

  Септембар 103,501 76,568 26,933  

  Октобар 242,487 188,052 54,435  

  Новембар 131,150 102,540 28,610  

  Децембар 147,996 108,946 39,050  

  УКУПНО 2,003,000 1,497,061 505,939  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 166,917 124,755 42,162  

           
 
 

Укупна потрошња на СН нивоу :         

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 344,605 235,146 109,459  

  Фебруар 255,488 172,332 83,156  

  Март 187,656 126,210 61,446  

  Април 180,223 122,330 57,893  

  Мај 205,162 138,391 66,771  

  Јун 272,154 181,799 90,355  

  Јул 428,831 300,313 128,518  

  Август 427,837 287,006 140,831  

  Септембар 403,519 270,639 132,880  

  Октобар 462,825 311,233 151,592  

  Новембар 455,208 308,757 146,451  

  Децембар 456,275 310,986 145,289  

  УКУПНО 4,079,783 2,765,142 1,314,641  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 339,982 230,429 109,553  
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Укупна потрошња :        

           

  

Период 2014 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh)  
Нижа тарифа 

(kWh) 

 

   

  1 2(3+4) 3 4  

  Јануар 587,149 414,959 172,190  

  Фебруар 477,511 334,041 143,470  

  Март 356,375 247,442 108,933  

  Април 355,758 253,850 101,908  

  Мај 361,247 255,071 106,176  

  Јун 396,223 274,610 121,613  

  Јул 545,601 390,941 154,660  

  Август 599,958 413,568 186,390  

  Септембар 507,020 347,207 159,813  

  Октобар 705,312 499,285 206,027  

  Новембар 586,358 411,297 175,061  

  Децембар 604,271 419,932 184,339  

  УКУПНО 6,082,783 4,262,203 1,820,580  

 ПРОСЕЧНО ПО МЕСЕЦУ: 506,899 355,184 151,715  

           

Напомена: Укупна процењена годишња потрошња износи шест милиона осамдесет две хиљаде 

  седам стотина осамдесет три kWh. 

           

           

           

    

           

           

           

           

           

           

 

 


