
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Понуђена јединствена јединична цена: ______________ РСД/кWh. 

 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 

Планирана динамика потрошње по месецима и укупна потрошња од августа 2020.годину 
до јула 2021( Преглед потрошње по ПИБ-у- 4 мерна места) 

Р.бр. Месец Планирана 
потрошња (kWh) 

Јединична цена 
(дин/kWh) 

Цена потрошње 
(дин) 

1 Август 1866  
 2 Септембар 4144    

3 Октобар 8065    
4 Новембар 9347    
5 Децембар 6323    
6 Јануар 9434    
7 Фебруар 10948    
8 Март 10417    
9 Април 8553    
10 Мај 5913    
11 Јун 4027    
12 Јул 1862    

Укупно: 80899    
 

ПДВ:   
 

Укупно са ПДВ-ом:   
 
 
У цену добара урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати: 

1. 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 „Службеном гласнику Републике Србије“. 

2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему 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 „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 

3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије. 

4. Акциза за утрошену електричну енергију се не урачунава у понуђену цену активне 
електричне енергије,  већ се обрачунава према одредбама Закона о изменама и допунама 
Закона о акцизама. 

5. Такса за јавни медијски сервис према Закону о јавним медијским сервисима 
("Службени гласник РС" бр. 83/2014, 103/2015, 108/2016 и 161/2020 ) 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама овог обрасца, 
верификује понуђач. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну 
цену изражену у динарима по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и укупне 
износе за планиране количине електричне енергије, чијим попуњавањем потврђује да је 
сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведеним у тачкама обрасца 
структуре цене.  

 

                 Датум                                                                            Понуђач 

                                                               М. П. 

_______________________________                   _______________________________ 

 
 


