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Висока хотелијерска школа 
струковних студија 
Београд, Кнеза Вишеслава 70 
 
Број: 3/01/19-6 Датум:06.02.2019. 
 
На основу чл.63.став 1. Закона о јавним набавкама Висока хотелијерска школа 
струковних студија, као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности -услуге  
дистрибуција електричне енергије и повезане услуге, редни број  набавке 3/01/19, 
извршила је ИЗМЕНУ  конкурсне документације и то на следећи начин: 
     I 
У Поглављу   III  -   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.   На страни 
5  Део “  Количина енергије: процењена од наручиоца за сва мерна места  је 69.467 
kWh, од чега је kWh  55.667 ВТ (виша тарифа), 13.800  kWh НТ ( нижа тарифа) и 
јединствене тарифе   
 kWh са прегледом потрошње за  2018. од јануара до децембра 2018. године.  
 
Мења се и гласи : “ Количина енергије: процењена од наручиоца за сва мерна места  
је 69.467 kWh, од чега је kWh  52.880  ВТ (виша тарифа), 13.800  kWh НТ ( нижа 
тарифа) и јединствене тарифе  2787  kWh са прегледом потрошње за  2018. од јануара 
до децембра 2018. године.” 
 
               II 
У Поглављу   VI - Образац ПОНУДЕ у тачка број 5) на страни 28-  мења се  тако 
што се утврђује  НОВ  образац   у прилогу . 
 
               III 
У Поглављу  VII -Модел уговора  на страни 31, у члану 3. став 1. брише се део који 
гласи: 
“ што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену у 
конкурсној документацији износи укупно :  
- за мерно место 1___ динара без урачунатог ПДВ-а, а са ПДВ __ динара  
- за мерно местој 2 ___ динара без урачунатог ПДВ-а, са ПДВ_____ динара 
 -за мерно местој 3 __динара без урачунатог ПДВ-а, са ПДВ _____ динара   
- за мерно местој 4 ___ динара без урачунатог ПДВ-а, са ПДВ __динара. “ 
 
    IV 
У Поглављу VII -Модел уговора  на страни 34,  члан 10.  мења се тако да гласи: 
 
“ Уговорне стране су сагласне да Уговор важи годину дана  почев од 01.04.2019  или 
до утрошка финансијских средстава.“  
 
      Комсија за јавне набавке 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
  
Понуда бр. ________________ од ________________за јавну набавку услуга – 
дистрибуција електричне енергије и повезане услуге  ЈНМВ бр. 3/01/19,   
  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача:   

  
  

Адреса понуђача:   

  
  

Матични број понуђача:   

  
  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):  

  

Име особе за контакт:   

  
  

Електронска адреса понуђача (e-
mail):   

  

Телефон:   

  
  

Телефакс:   

  
  

Број рачуна понуђача и назив банке:   

  
  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  
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2) 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  
  
3) 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:  

  

  
Адреса:  

  

  
Матични број:  

  

  Порески идентификациони 
број:  

  

  

Име особе за контакт:  

  

  
Проценат укупне вредности 
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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4) 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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       5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  УСЛУГЕ– дистрибуција електричне 
енергије и повезане услуге,  сва мерна места  су  69.467  kWh, од чега је kWh 52.880  
ВТ (виша тарифа), 13.800  kWh НТ ( нижа тарифа) и јединствене тарифе   kWh 2787           
Место 
примопредаје  

Тарифни 
став  

Јед.мере  Планирана 
потрошња   

Јед. Цена 
по  kWh  

Укупна 
цена без 
ПДВ  

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

Објекaт школе  у  
Београду  

Виша 
тарифа  

kWh      52.880 
    

 
Нижа 
тарифа  

kWh     13.800   
    

  

Ел. 
енергија  
Јед.тарифа  

kWh        2787 

   

УКУПНО    без   ПДВ     

ПДВ    

УКУПНО   са  ПДВ    

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу. 
Рок испоруке услуга почиње првог календарског дана у наредном месецу у односу 
на месец у ком је закључен уговор  од 00 часова до 24 часа сваког дана за време 
трајања  уговора.  
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту 
ВИСОКЕ ХОТЕЛИЈЕРСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици Кнеза 
Вишеслава 70, мерно место 1 – број бројила: 293195  , мерно место 2 – број бројила: 
3508087 и мерно  место 4- број бројила 166747. 
Начин и рок плаћања: до 28-ог у месецу за претходни месец, а на основу 
достављених рачуна на адресу наручиоца.  
 
 
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.  
У колонама јединична цена без ПДВ и јединична цена са ПДВ-ом нису урачунати 
трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије и трошкови 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и пдв на те 
трошкове . 
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6 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА  (1+2+3)  
  
 1. Јединична цена kWh за сва места примопредаје  
 
  

Р.бр.  ТС  
У динарима  

без ПДВ-а / kWh 
У динарима  

са ПДВ-ом/ kWh 

1 2 3 4 

1  
Јединична цена за активну 
енергију ВТ  

    

2  
Јединична цена за активну 
енергију јединствена тарифа  

    

3  
Јединична цена за активну 
енергију НТ  

    

 
+  
 2 Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: 
Према важећем ( у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за 
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије , а на које је прибављена сагласност 
Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Сл. Гласнику РС.  
 
  
 3 Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача елелктричне 
енергије: У складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања за 
повлашћене произвођаче електричне ненергије.  
  
Датум   Понуђач  
 М. П.   
_____________________________  ________________________________  
  
  
Напомена: Понуђену јединачну цену исказати на две децимале.  
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. и 3 овог образца 
верификује понуђач својим потписом на овом обрасцу.  
  
  
 


