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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Основна школа „Иво Андрић“ Прањани 
Број: 1358 
Датум: 12.12.2019.г. 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
бр. 1344 од 10.12.2019.године 

 
Обавештавамо све понуђаче, да се врши измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ бр. 

1.1.1/1-2020 – Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање за 2020.годину. 
 
У делу Конкурсне документације бр. 1344 од 10.12.2019.г. објављене на порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца на дан 10.12.2019.године,   
 
Под I  - на страни од 26. до 31. Конкурсне документације под тачком 5) ОПИС ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ: ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -  уместо појединачних табела потрошње електричне 

енергије за матичну школу и издвојена одељења школе, треба да стоји збирна табела са укупном 

потрошњом. 
уместо: 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив и седиште:  
Матични број : 
ПИБ : 
Особа за контакт : 

 
На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку мале вредности 

бр. 1.1.1/1-2020- набавка електричне енергије за потпуно снабдевање за 2020.годину за 

потребе објеката Основне школе “ Иво Андрић''  Прањани достављамо 
 

ПОНУДУ БРОЈ: _______________________ 
 

Структура цене збирно за Школу, рок плаћања и рок важења понуде 
 

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 

цена 
без ПДВ-а 

Јединична 

цена  
са ПДВ-

еом 

Процењен

е 

количине 

за 12 

месеци 

Укупна 

цена са 
ПДВ-ом 

за 

процењене 

количине 

Укупна 

цена без 
ПДВ-а за 

процењене 

количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х5) 7. (4х5) 
Електрична 

енергија ВТ 
 

kWh   72329   

Електрична 

енергија НТ 
 

kWh   11598   

      УКУПНО  
     

        83927  
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Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине  
 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом за процењене количине 
 

 
 

 
Рок плаћања 

 
_________дана од дана службеног пријема 

исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на 

основу рачуна за испоручену  електричну 

енергију 
 
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда) 
 

 
___________дана од дана јавног отварања понуда 

 

 
 
 
6 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА   
 

1. Јединична цена kWh за сва места примопредаје  
 
ПРИЛОГ 1. 
 
Матична школа- Прањани 
 

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ kWh   61189   

Електрична 

енергија НТ 
kWh      8169   

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 63169   

 
Брезна 
 

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ kWh   3258   

Електрична 

енергија НТ 
kWh   171   

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 3429   

 
 
 
 
Каменица 
 
 

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ 
kWh   8946   

Електрична 

енергија НТ 
kWh   3258   

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 12204   

 
 
БОГДАНИЦА  

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ kWh   1   

Електрична 

енергија НТ 
kWh      

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 1   
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ГОЈНА ГОРА  
 

Предмет 

набавке 
Јед. 

мере 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 

количине за 
12 месеци 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 

са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ kWh   1296   

Електрична 

енергија НТ 
kWh      

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 1296   
 
ТЕОЧИН 
 

Предмет 

набавке 
Јед. 

мере 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 

количине за 
12 месеци 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 

са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ kWh   729   

Електрична 

енергија НТ 
kWh      

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 729   
 
 
 
 
 
 
СРЕЗОЈЕВЦИ  

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 

количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 

количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
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Електрична 

енергија ВТ kWh   972   

Електрична 

енергија НТ 
kWh      

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 972   
 
 
Катрићи  

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ kWh   0   

Електрична 

енергија НТ 
kWh      

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 0   
 
Брајићи  

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична 

енергија ВТ kWh   0   

Електрична 

енергија НТ 
kWh      

Електрична 

енергија - 
једнотарифна 

потрошња 

kWh      

УКУПНО: 0   

 
 
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 
Према важећој (у периоду обрачуна)  Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 
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електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије 

и која је објављена у “Сл. Гласнику РС”. 
 
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа за дистрибуцију електричне 

енергије, на дистрибутивном подручју  Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 

из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност агенције за 

енергетику Републике Србије и које су објављене у “Сл. Гласнику РС”. 
 
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 
Према важећој уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.  
 
5.Aкцизе за утрошену електричну енергију: Основица за обрачун акцизе на електричну 

енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно 

везани за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област 

енергетике.  
 
 
 
У _______________ дана _________ 2019.године 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

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 
 
треба да стоји: 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив и седиште:  
Матични број : 
ПИБ : 
Особа за контакт : 

 
На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку мале вредности 

бр. 1.1.1/1-2020- набавка електричне енергије за потпуно снабдевање за 2020.годину за 

потребе објеката Основне школе “ Иво Андрић''  Прањани достављамо 
 

ПОНУДУ БРОЈ: _______________________ 
 

Структура цене збирно за Школу, рок плаћања и рок важења понуде 
 

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 

цена 
без ПДВ-а 

Јединична 

цена  
са ПДВ-

еом 

Процењен

е 

количине 

за 12 

месеци 

Укупна 

цена са 
ПДВ-ом 

за 

процењене 

количине 

Укупна 

цена без 
ПДВ-а за 

процењене 

количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х5) 7. (4х5) 
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Електрична 

енергија ВТ 
 

kWh   1686   

Електрична 

енергија НТ 
 

kWh   905   

Eлектрична 

енергија ЈТ        70579   

      УКУПНО  
     

       73170   

 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине  
 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом за процењене количине 
 

 
 

 
Рок плаћања 

 
_________дана од дана службеног пријема 
исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на 

основу рачуна за испоручену  електричну 

енергију 
 
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 

 
___________дана од дана јавног отварања понуда 

 

 
 
6 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА   

2. Јединична цена kWh за сва места примопредаје  
 
ПРИЛОГ 1. 
 
 

Предмет 

набавке 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Процењене 
количине за 

12 месеци 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине 

Укупна цена са 
ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 
Електрична енергија  
                   ВТ 

kWh   1686   

Електрична 

енергија 
                   НТ        

kWh      905   

Електрична енергија - 
једнотарифна 

потрошња 
kWh   70579   

УКУПНО: 73170   
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2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 
Према важећој (у периоду обрачуна)  Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 

електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије 

и која је објављена у “Сл. Гласнику РС”. 
 
4. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа за дистрибуцију електричне 

енергије, на дистрибутивном подручју  Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 

из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност агенције за 

енергетику Републике Србије и које су објављене у “Сл. Гласнику РС”.  
 
5. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 
Према важећој уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 
 
5.Aкцизе за утрошену електричну енергију: Основица за обрачун акцизе на електричну 

енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно 

везани за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област 

енергетике.  
 
 
У _______________ дана _________ 2019.године 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

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 
 
Под II -  на страни 34. под тачком 5.  Цена и начин плаћања 
 
уместо 
Продавац се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за потребе наручиоца изврши 
по цени: 

Ниски напон - ВТ за 1 кW по јединичној цени од _________ без ПДВ-а 

Ниски напон - НТ за 1 kW по јединичној цени од _________ без ПДВ-а 

 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.  

У цену  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 као ни акциза на 

електричну енергију. Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену 
активне електричне енергије. 

Трошкови из става 2. овог члана Добављач 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 важећом Одлуком о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно 
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у складу са методологијом за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике 

Србије. 
 
 - треба да стоји:  
Продавац се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за потребе наручиоца изврши 

по цени: 

Активна електрична енергија - ВТ за 1 кW по јединичној цени од _________ без ПДВ-а 

Активна електрична енергија - НТ за 1 kW по јединичној цени од _________ без ПДВ-а 

Активна електрична енергија - ЈТ за 1 kW по јединичној цени од _________ без ПДВ-а 

Купац се обавезује да плаћање изврши у року од _________ дана од дана службеног пријема 

исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену електричну 

енергију. 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.  

У цену  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 као ни акциза на 

електричну енергију. Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену 

активне електричне енергије. 
Трошкови из става 2. овог члана Добављач 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 важећом Одлуком о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно 

у складу са методологијом за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике 

Србије. 
 

Под III -  на страни 33. под тачком 3.  Преглед мерних места наручиоца са ЕД бројевима, 

бришу се 4 (четири)  места из спецификације и  то: 
 

1. 1622353805 – издвојено одељење Катрићи; 
2. 1622353900 –издвојено одељење Коштунићи; 
3. 1622355729 – издвојено одељење Богданица; 
4. 1622355734 – издвојено одељење Богданица. 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 
 Исправку објавити на: 

- Порталу јавних набавки 
- Интернет страници наручиоца 

 
Председник комисије за 

Јавну набавку  мале вредности 
Драган Алуровић 

 
 

mailto:skolapranjani@ptt.yu

