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12.01.2015.године  врши измену конкурсне  документације.  

 

Конкурсна документација се мења  на страни 22 под 5)стоји 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

    набавка електричне енергије за потпуно 
снабдевање 

 
Предмет набавке Јед.

мере 
Јед.Цена 
без ПДВа 

Просечне 
количине 
на 
месечном 
нивоу 

Јед. Цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
просечне 
количине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом,за 
просечне 
количине 

1 2 3 4  6(3 x 4) 7(4 x 5) 

Обрачунска 
снага  

КW       220,91    

 Активна 
енергија ВТ 

КWh  60.385,33    

Активна 
енергија НТ 

КWh  21.566,25    

Реактивна 
енергија 

кVArh  23.949,25    

Прекомерно 
преузета 
реакт.енерг. 

кVArh    202,75    

Укупно:       

 
*Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у 

кладу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 



 

Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а ___________ динара (табела 3 – 
служи наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда); 
 
Рок плаћања:_____ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 20 дана, 

максимум 90 дана) 

Рок важења понуде: _____дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 

дана) 

 
У _____________________    Потпис овлашћеног лица 
Дана:__________________  М.П. 
        _____________________ 
Напомене: 
 Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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. 

 

 
а треба да стоји 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

    набавка електричне енергије за потпуно 
снабдевање 

 
Предмет набавке Јед.

мере 
Јед.Цена 
без ПДВа 

Просечне 
количине 
на 
месечном 
нивоу 

Јед. Цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
просечне 
количине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом,за 
просечне 
количине 

1 2 3 4  6(3 x 4) 7(4 x 5) 

 Активна 
енергија ВТ 

КWh  60.385,33    

Активна 
енергија НТ 

КWh  21.566,25    

Укупно:       

 
*Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у 

кладу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 
 

Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а ___________ динара (табела 3 – 
служи наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда); 
 
Рок плаћања:_____ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 20 дана, 

максимум 90 дана) 

Рок важења понуде: _____дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 

дана) 

 
У _____________________    Потпис овлашћеног лица 
Дана:__________________  М.П. 
        _____________________ 
Напомене: 
 Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
и на страни 23 до 26 мења се модел уговора    у члану 1 стоји  
 
 
 



VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

1. Специјална болница за рехабилитацију 32250 Ивањица, ул. 13. 

септембар бр. 78 (у даљем тексту: купац), ПИБ 10163679, матични број 

07219750, кога заступа ВД др.Борис Станковић  

и 

 
2.„___________________________________________“_________________________ 

ул. _________________________________________, бр. ______, матични број ____ 

и ПИБ ________________________ које заступа 

директор_________________________ (у даљем тексту : Снабдевач), 

 и са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима / подизвршиоцима: 

 а)________________________________________________________________              

________________________________________________________________________ 

 б)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима / 

подизвршиоцима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са 

понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке). 

закључују: 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Уговорне стране констатују: 

- да је Снабдевач на основу члана 32, 52. став 1 и 61. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 – и даљем тексту 

Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Купца дана 

_________________ спровео поступак за јавну набавку добара 

електричне енергије, у отвореном поступку број _____ 

- да је Снабдевач дана _____________ године, доставио понуду број ____, 

која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне документације 

и саставни је део овог Уговора 

- да је Купац у складу са чланом 108 став 1. Закона, на основу понуде 

Снабдевача и одлуке о додели уговора број ________ од _____ изабрао 

Снабдевача за испоруку предметних добара. 

 

 

 

 

 



Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, и то (биће преузето из 

обрасца понуде): 

Предмет набавке Јед.
мере 

Јед.Цена 
без ПДВа 

Просечне 
количине 
на 
месечном 
нивоу 

Јед. Цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
просечне 
количине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом,за 
просечне 
количине 

1 2 3 4 5 6(3X4) 7(4X5) 

Обрачунска 
снага 

КW       220,91    

Активна 
енергија ВТ 

КWh  60.385,33    

Активна 
енергија НТ 

КWh  21.566,25    

Реактивна 
енергија 

кVArh  23.949,25    

Прекомерно 
преузета 
реакт.енерг. 

кVArh    202,75    

Укупно:       
 

 

Члан 2. 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу утрошак по јединичној цени 

електричне енергије без ПДВ-а, а по елементима исказаним у табели датој у члану 

1 овог уговора. 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања. 

У цену из члана 1 овог 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 електричне енергије. 

Трошкови из става 3 овог члана Снабдевач ће у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваком месеца на основу обрачунских величина за места примопредаје 

Купца уз примену ценовника за приступ систему за преносс електричне енергије и 

ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 

важећом одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

објављеној у Службеном гласнику РС, односно у складу са методологијом за 

одређивање цена објављених у Службеном гласнику РС. 

 

Члан 3. 

Уговорене стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије извршиће према следећем: 



Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу. 

Период испоруке: годину дана од дана закључивања уговора – непрекидно од 

00:00 h до 24:00 h. 

 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

Место испоруке: мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећом ознаком ЕДБ из 

табеле 1 која је саставни део уговора као прилог 1. 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 

енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система („СГ РС“, бр. 55/8 и 

3/12). 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са одлуком о 

усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ( Сл.гл. РС, бр. 120/12). 

Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и 

Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од ______________     

(попуњава Снабдевач), дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за 

испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача. 

 

Члан 4. 

Снабдевач сноси све ризике, у вези с преносом и испоруком електричне 

енергије до места испоруке Купца. 

Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у скаду са 

чланом 141. став 5. Закона о енргетици, односно да закључи и Купцу достави: 

- уговор о приступу систему са оператером система за подручје 

Купца наведена у конкурсној документацији 

- уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за 

места примопредаје Купца. 

 

Члан 5. 

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на 

местима примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине оставарене 

потрошње електричне енергије за претходни месец. 

У случају да уговорене стране нису сагласне око количине продате, односно 

преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 

дистрибутивног система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за 

испорученуу електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и 

информације из члана 144. Закона о енергетици. 

 

Члан 6. 

Снабдевач се обавезује да прилоком потписивања овог уговора достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу без жираната у корист Купца, 



са овлашћењем за попуну у висину од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а са 

клаузулом „без протеста“ „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће 

трајати 10 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Снабдевач се обавезује да приликом прве испоруке достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 

овлашћењем за попуну у висину од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а са 

клаузулом „без протеста“ „по виђењу“, на име отклањања грешака у гарантном 

року, која ће трајати 5 дана дуже од истека гарантног рока. 

 

Члан 7. 

Снабдевач је дужан да обавезе које произолазе из овог уговора извршава у 

складу са овим уговором. 

Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће 

уновчити средство финансисјког обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име 

доброг извшење посла. 

Члан 8. 

Свака од уговорених страна може тражити раскид уговора у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

Отказни рок износи 30 дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду уговора. 

Члан 9. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се 

регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања 

тржишта електричне енергије у Републици Србији. 

 

Члан 10. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће 

решавати споразумно. 

У случају спора уговорее стране уговарају надлежност привреног суда у Чачку. 

 

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи годину дана од дана 

закључења уговора. 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, и то 3 (три) за 

Наручиоца и 1 (један) за Добављача. 

      НАРУЧИЛАЦ    ИСПОРУЧИЛАЦ 

Директор Специјалне болнице       Директор 

за рехабилитацију Ивањица    

_____________________   _________________   
ВД др Борис Станковић 



                                                                      
Напомене: 

 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

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

оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 

а треба  да стоји 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

1. Специјална болница за рехабилитацију 32250 Ивањица, ул. 13. 

септембар бр. 78 (у даљем тексту: купац), ПИБ 10163679, матични број 

07219750, кога заступа ВД др.Борис Станковић  

и 

 
2.„___________________________________________“_________________________ 

ул. _________________________________________, бр. ______, матични број ____ 

и ПИБ ________________________ које заступа 

директор_________________________ (у даљем тексту : Снабдевач), 

 и са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима / подизвршиоцима: 

 а)________________________________________________________________              

________________________________________________________________________ 

 б)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима / 

подизвршиоцима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са 

понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке). 

закључују: 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Уговорне стране констатују: 

- да је Снабдевач на основу члана 32, 52. став 1 и 61. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 – и даљем тексту 

Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Купца дана 

_________________ спровео поступак за јавну набавку добара 

електричне енергије, у отвореном поступку број _____ 

- да је Снабдевач дана _____________ године, доставио понуду број ____, 

која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне документације 

и саставни је део овог Уговора 

- да је Купац у складу са чланом 108 став 1. Закона, на основу понуде 

Снабдевача и одлуке о додели уговора број ________ од _____ изабрао 

Снабдевача за испоруку предметних добара. 

 

 

 

 

 



Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, и то (биће преузето из 

обрасца понуде): 

Предмет набавке Јед.
мере 

Јед.Цена 
без ПДВа 

Просечне 
количине 
на 
месечном 
нивоу 

Јед. Цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
просечне 
количине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом,за 
просечне 
количине 

1 2 3 4 5 6(3X4) 7(4X5) 

Активна 
енергија ВТ 

КWh  60.385,33    

Активна 
енергија НТ 

КWh  21.566,25    

Укупно:       
 

 

Члан 2. 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу утрошак по јединичној цени 

електричне енергије без ПДВ-а, а по елементима исказаним у табели датој у члану 

1 овог уговора. 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања. 

У цену из члана 1 овог 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 електричне енергије. 

Трошкови из става 3 овог члана Снабдевач ће у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваком месеца на основу обрачунских величина за места примопредаје 

Купца уз примену ценовника за приступ систему за преносс електричне енергије и 

ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 

важећом одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

објављеној у Службеном гласнику РС, односно у складу са методологијом за 

одређивање цена објављених у Службеном гласнику РС. 

 

Члан 3. 

Уговорене стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије извршиће према следећем: 

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу. 

Период испоруке: годину дана од дана закључивања уговора – непрекидно од 

00:00 h до 24:00 h. 

 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 



Место испоруке: мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећом ознаком ЕДБ из 

табеле 1 која је саставни део уговора као прилог 1. 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 

енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система („СГ РС“, бр. 55/8 и 

3/12). 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са одлуком о 

усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ( Сл.гл. РС, бр. 120/12). 

Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и 

Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од ______________     

(попуњава Снабдевач), дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за 

испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача. 

 

Члан 4. 

Снабдевач сноси све ризике, у вези с преносом и испоруком електричне 

енергије до места испоруке Купца. 

Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у скаду са 

чланом 141. став 5. Закона о енргетици, односно да закључи и Купцу достави: 

- уговор о приступу систему са оператером система за подручје 

Купца наведена у конкурсној документацији 

- уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за 

места примопредаје Купца. 

 

Члан 5. 

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на 

местима примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине оставарене 

потрошње електричне енергије за претходни месец. 

У случају да уговорене стране нису сагласне око количине продате, односно 

преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 

дистрибутивног система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за 

испорученуу електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и 

информације из члана 144. Закона о енергетици. 

 

Члан 6. 

Снабдевач се обавезује да прилоком потписивања овог уговора достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу без жираната у корист Купца, 

са овлашћењем за попуну у висину од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а са 

клаузулом „без протеста“ „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће 

трајати 10 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Снабдевач се обавезује да приликом прве испоруке достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 

овлашћењем за попуну у висину од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а са 



клаузулом „без протеста“ „по виђењу“, на име отклањања грешака у гарантном 

року, која ће трајати 5 дана дуже од истека гарантног рока. 

 

Члан 7. 

Снабдевач је дужан да обавезе које произолазе из овог уговора извршава у 

складу са овим уговором. 

Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће 

уновчити средство финансисјког обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име 

доброг извшење посла. 

Члан 8. 

Свака од уговорених страна може тражити раскид уговора у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

Отказни рок износи 30 дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду уговора. 

Члан 9. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се 

регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања 

тржишта електричне енергије у Републици Србији. 

 

Члан 10. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће 

решавати споразумно. 

У случају спора уговорее стране уговарају надлежност привреног суда у Чачку. 

 

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи годину дана од дана 

закључења уговора. 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, и то 3 (три) за 

Наручиоца и 1 (један) за Добављача. 

      НАРУЧИЛАЦ    ИСПОРУЧИЛАЦ 

 Специјална  болница                             Директор 

за рехабилитацију Ивањица    

_____________________   _________________   
ВД др Борис Станковић 

                                                                      
Напомене: 

 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 



 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

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

оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и на страни 27   стоји 
 
VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
 

За јавну набавку добара-електричне енергије, број 1/2015 
 
Предмет набавке Јед.

мере 
Јед.Цена 
без ПДВа 

Просечне 
количине 
на 
месечном 
нивоу 

Јед. Цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
просечне 
количине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом,за 
просечне 
количине 

1 2 3 4 5 6(3x4) 7(4X5) 

Обрачунска 
снага 

КW       220,91    

Активна 
енергија ВТ 

КWh  60.385,33    

Активна 
енергија НТ 

КWh  21.566,25    

Реактивна 
енергија 

кVArh  23.949,25    

Прекомерно 
преузета 
реакт.енерг. 

кVArh    202,75    

Укупно:       

 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 
1. У колони 3 – уписати јединичну цену без ПДВ-а; 
2. У колони 5 – уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
3. У колони 6 – уписати укупну цену без ПДВ-а, за просечне количине; 
4. У колони 7 – уписати укупну цену са ПДВ-ом, за просечне количине. 

 
 
У ________________     Потпис овлашћеног лица 
Дана: ____________  М.П.   _____________________ 
 
Напомена: 
  Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

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

 
 



а треба  да стоји 

 
VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
 

За јавну набавку добара-електричне енергије, број 1/2015 
 
Предмет набавке Јед.

мере 
Јед.Цена 
без ПДВа 

Просечне 
количине 
на 
месечном 
нивоу 

Јед. Цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
просечне 
количине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом,за 
просечне 
количине 

1 2 3 4 5 6(3x4) 7(4X5) 

Активна 
енергија ВТ 

КWh  60.385,33    

Активна 
енергија НТ 

КWh  21.566,25    

Укупно:       

 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 
1. У колони 3 – уписати јединичну цену без ПДВ-а; 
2. У колони 5 – уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
3. У колони 6 – уписати укупну цену без ПДВ-а, за просечне количине; 
4. У колони 7 – уписати укупну цену са ПДВ-ом, за просечне количине. 

 
 
У ________________     Потпис овлашћеног лица 
Дана: ____________  М.П.   _____________________ 
 
Напомена: 
  Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 



и на страни 33  Прилог  1 стоји  
 

 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 
НИСКИ НАПОН 
ЕД БРОЈ 1622652541 
ОДОБРЕНА СНАГА 280,00 kW 
 

Ред. 
Бр. 

Мес/год 
Обрачунска 

снага 

Активна 
енергија ВТ  

KWh 

Активна 
енергија НТ 

KWh 

Реактивна 
енергија 
 kVArh 

Прекомерно 
преузета 

реакт.енер. 
kVArh 

1. 12/2013 248,96 74141 26179 29117 0 

2. 01/2014 251,52 72232 26272 27570 0 

3. 02/2014 220,80 59483 21512 22026 0 

4. 03/2014 209,28 59634 21032 21144 0 

5. 04/2014 234,24 59075 21317 23470 0 

6. 05/2014 214,40 56365 22237 22144 0 

7. 06/2014 190,72 51850 20821 22034 0 

8. 07/2014 195,84 51898 20662 23850 1315 

9. 08/2014 195,20 52280 17645 22984 1118 

10. 09/2014 221,44 55098 18560 22576 0 

11. 10/2014 241,28 66485 21678 25362 0 

12. 11/2014 227,20 66083 20880 25114 0 

а треба  да стоји 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА 
 

ПРИЛОГ 1 
 
НИСКИ НАПОН 
ЕД БРОЈ 1622652541 
ОДОБРЕНА СНАГА 280,00 kW 
 

Ред. 
Бр. 

Мес/год 
Активна енергија ВТ  

KWh 
Активна енергија НТ 

KWh 

1. 12/2013 74141 26179 

2. 01/2014 72232 26272 

3. 02/2014 59483 21512 

4. 03/2014 59634 21032 

5. 04/2014 59075 21317 

6. 05/2014 56365 22237 

7. 06/2014 51850 20821 

8. 07/2014 51898 20662 

9. 08/2014 52280 17645 

10. 09/2014 55098 18560 

11. 10/2014 66485 21678 

12. 11/2014 66083 20880 

 



 

Овако измењена конкурсна документација је једино валидна и понуђач 

је дужан, да своју понуду  сачини и достави у складу са истом јер у 

противном понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

 

 

                                                     За комисију за јавну набавку  бр.01/15 

                                                           Милијанка Орестијевић дипл ецц. 

 
 

 


