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 ПИТАЊЕ 1: 

Снабдевачи електричне енергије нуде само цену електричне енергије са балансирањем без 

свих осталих трошкова који су наведени у табели у обрасцу структуре цене.  Ти трошкови 

су исти за све снабдеваче и прописани су Одлуком о утврђивању цена за приступ систему 

за дистрибуцију електричне енергије, Уредбом о мерама подстицаја за повлашћене 

произвођаче електричне енергије и Законом о акцизи. Предлажемо да се образац 
структуре цене исправи тако да садржи само податке које снабдевач нуди у својој понуди 

то јест електричну енергију са балансирањем.  

Врста трошка износ учешће 

Електрична енергија са балансирањем по 1 Kwh 

без ПДВ-а  

    

Трошкови приступа систему за пренос електричне 

енергије  ( јед.цена РСД/ kWh) 

    

Трошкови приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије( јед.цена РСД/ kWh) 

    

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача ел.енергије( јед.цена РСД/ kWh) 

    

ПДВ по 1 Kwh     

Акциза за утрошену електричну енергију 

(јединична цена din/kWh ) 

    

УКУПНО: 

  

  100% 

Остало (навести ако понуђена цена укључије 

царину или друге дажбине)   

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

Чланом 64. став 1. ЗЈН, прописано је да се процењена вредност јавне набавке исказује у 

динарима, без пореза на додату вредност.  



Ставом 2. наведеног члана, прописано је да процењена вредност јавне набавке обухвата 

укупни плативи износ понуђачу. 

Дакле, процењена вредност одређене набавке представља износ средстава које наручилац 

очекује да ће утрошити за прибављање одређеног добра, услуге или радова.  

С тим у вези, наручилац је дужан да приликом утврђивања процењене вредности јавне 

набавке електричне енергије, поред цене електричне енергије, урачуна све трошкове који 

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

пренос електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 

све без пореза на додату вредност. 

У складу са напред наведеним, а из разлога што је Наручилац  дужан да при утврђивању 

процењене вредности набавке електричне енергије, поред цене саме ел.енергије урачуна 

све трошкове који су везани за предмет набавке; неопходно је да Понуђачи искажу у 

својој понуди све припадајуће трошкове везане за предмет набавке;  како би Наручилац 

могао правилно да оцени понуде, тј. да утврди да ли су поднете понуде прихватљиве 

(чл.3.тачка 33.ЗЈН). 
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