
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-56 

Дана: 01.09.2016. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 И 

68/2015) Комисија за јавну набавку - набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку 

врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
           У делу конкурсне документације, за јавну набавку - набавка и испорука електричне енергије у 

отвореном поступку  Бр. ЈН 58/2016,  
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

На страни 28 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за 
потпуно снабдевање (Партија 1.) 
 

ЦЕНА 

Опис Количина  
Једнична цена  

(€/КWh ) 

Укупна цена за 
480800 КWh 

(€) 

1 2 3 4 
Електрична енергија 
са балансирањем 

480800КWh   

 
 
 
Цена (без мрежарине и  накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 
енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије без акцизе. 
 
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 
испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 
обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије.  
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 
интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије. 
 



Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије. 
 

Рок и начин плаћања 

Плаћање је сукцесивно, месечно, по 
утрошеној електричној енергији. Рок 
плаћања је најкасније 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна на адресу 
наручиоца под условима утврђеним моделом 
уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача.)  

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

 

Врста продаје: Стална и гарантована 

Капацитет испоруке: 
на бази процењене потрошње дате у 
табелама у прилогу 

Период испоруке: 
12 месеци од дана законске промене снабдевача 

од 00:00 h до 24:00 h. 

Место испоруке: 

Место испоруке су мерна места купца 
прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и 
широкој потрошњи (списак објеката је у 
прилогу 1. који је саставни део конкурсне 
документације). 

 
 
 
 
 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 
                                                                          М. П.  
__________________________                                                                        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за 
потпуно снабдевање – Јавна расвета (Партија 2.) 
 

ЦЕНА 

Опис Количина  
Једнична цена  

(€/КWh ) 

Укупна цена за 
4276192 КWh 

(€) 

1 2 3 4 
Електрична енергија 
са балансирањем 

4276192 КWh   

 
 
 
Цена (без мрежарине и  накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 
енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије без акцизе. 
 
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 
испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 
обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије.  
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 
интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије. 
 
Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије. 



 

Рок и начин плаћања 

Плаћање је сукцесивно, месечно, по 
утрошеној електричној енергији. Рок 
плаћања је најкасније 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна на адресу 
наручиоца под условима утврђеним моделом 
уговора. Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача.) 

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

 

Врста продаје: Стална и гарантована 

Капацитет испоруке: 
на бази процењене потрошње дате у 
табелама у прилогу 

Период испоруке: 
12 месеци од дана законске промене снабдевача 

од 00:00 h до 24:00 h. 

Место испоруке: 

Место испоруке су мерна места купца 
прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и 
широкој потрошњи (списак објеката је у 
прилогу 1. који је саставни део конкурсне 
документације). 

 
 
 
 
 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 
                                                                          М. П.  
__________________________                                                                        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
Мења се и гласи



 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за 
потпуно снабдевање (Партија 1.) 
 

ЦЕНА 

Опис Количина  
Једнична цена  

(€/КWh ) 

Укупна цена за 
480800 КWh 

(€) 

1 2 3 4 
Електрична енергија 
са балансирањем 

480800КWh   

 
 
 
Цена (без мрежарине и  накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 
енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије без акцизе. 
 
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 
испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 
обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије.  
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 
интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије. 
 
 

Рок и начин плаћања 

Плаћање је сукцесивно, месечно, по 
утрошеној електричној енергији. Рок 
плаћања је најкасније 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна на адресу 
наручиоца под условима утврђеним моделом 
уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача.)  

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

 

Врста продаје: Стална и гарантована 

Капацитет испоруке: 
на бази процењене потрошње дате у 
табелама у прилогу 

Период испоруке: 
12 месеци од дана законске промене снабдевача 

од 00:00 h до 24:00 h. 



Место испоруке: 

Место испоруке су мерна места купца 
прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и 
широкој потрошњи (списак објеката је у 
прилогу 1. који је саставни део конкурсне 
документације). 

 
 
 
 
 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 
                                                                          М. П.  
__________________________                                                                        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за 
потпуно снабдевање – Јавна расвета (Партија 2.) 
 

ЦЕНА 

Опис Количина  
Једнична цена  

(€/КWh ) 

Укупна цена за 
4276192 КWh 

(€) 

1 2 3 4 
Електрична енергија 
са балансирањем 

4276192 КWh   

 
 
 
Цена (без мрежарине и  накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 
енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 
 
Цена обухвата цену електричне енергије без акцизе. 
 
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 
испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 
обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије.  
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 
интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије. 
 
 

Рок и начин плаћања 

Плаћање је сукцесивно, месечно, по 
утрошеној електричној енергији. Рок 
плаћања је најкасније 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна на адресу 
наручиоца под условима утврђеним моделом 
уговора. Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача.) 

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

 

Врста продаје: Стална и гарантована 

Капацитет испоруке: 
на бази процењене потрошње дате у 
табелама у прилогу 

Период испоруке: 
12 месеци од дана законске промене снабдевача 

од 00:00 h до 24:00 h. 

Место испоруке: 
Место испоруке су мерна места купца 
прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и 



широкој потрошњи (списак објеката је у 
прилогу 1. који је саставни део конкурсне 
документације). 

 
 
 
 
 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 
                                                                          М. П.  
__________________________                                                                        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 

                                  
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                           Павле Поповић с.р. 



 

 
 


