
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Лице за контакт привредног 
субјекта:

Електронска адреса (e-mail):

Матични број привредног 
субјекта:
    Број рачуна привредног 
субјекта:
Лице које  ће потписати уговор:
Уколико уговор потписује  лице 
које није законски заступник уз 
потписани уговор доставља се 
овлашћење законског заступника

Опис предмета јавне набавке Уговор о потпуном снабдевању

Понуђена јединична цена по kwh Тарифа Јединица 
мере Цена без ПДВ-а Цена са 

ПДВ-ом

1 2 3 4 5

Напомена: Јединична цена је променљива 
и утврђује се  за сваки гасни месец  у 
складу са чланом 3 Уговора .

Јединична цена за тарифне елементе
„енергент“  и „капацитет“ је регулисана

Природни гас 
за грејање

Mwh

Енергент kwh

Капацитет kwh3 /
дан/год

ХАЛА СПОРТОВА

Р.бр. Шифра СЦК Назив Јединица мере и 
количина

Назив произвођача 
понуђеног добра и 
земља порекла 
понуђеног добра

Јединична 
цена  у РСД. 
без уПДВ-а

1 302104 Природни гас 
за грејање 384.750 kwh

2 / Енергент 384.750 kwh

3 / Капацитет 4.904   kwh/дан/год

4 / Накнада УЕЕ* 37.500 0,15 рсд/ 
Sm3

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (ХАЛА СПОРТОВА)

Напомена  :   * Обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности у износу од 0,15 рсд/
сведени метар кубни природног гаса се обрачунава се као и до сада  до мемента  усклађивања
акта од  Министарства финасија  a у складу са Одлуком о начину обрачуна из Sm3 = kwh
ПОКРИВЕНИ БАЗЕНИ



Р.бр. Шифра СЦК Назив Јединица мере и 
количина

Назив произвођача 
понуђеног добра и 
земља порекла 
понуђеног добра

Јединична 
цена у РСД 
без ПДВ-а

1 302104 Природни гас 
за грејање 3.662.820 kwh

2 / Енергент 3.662.820 kwh

3 / Капацитет    18.468   kwh/дан/год

4 / Накнада УЕЕ* 357.000 0,15 рсд/ 
Sm3

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (ПОКРИВЕНИ БАЗЕНИ)

Напомена  :   * Обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности у износу од 0,15 рсд/
сведени метар кубни природног гаса се обрачунава се као и до сада  до мемента  усклађивања
акта од  Министарства финасија  a у складу са Одлуком о начину обрачуна из Sm3 = kwh

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ
(ХАЛА СПОРТОВА И ПОКРИВЕНИ БАЗЕНИ)

ХАЛА 
СПОРТОВА

ПОКРИВЕНИ 
БАЗЕНИ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица

М.П.


