
ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КАДА СЕ 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НАБАВЉА ПУТЕМ ТЕНДЕРА 

 

Поштовани Купци, 

Уколико се одлучите да набавку електричне енергије проводите путем поступка јавне 

набавке, узимајући у обзир специфичност предметне набавке односно електричне 

енергије као робе, потребно је да се обрасци у тендерској документацији израде на 

начин који је најприхватљивији за потребе Снабдјевача, а све у циљу подношења 

прихватљиве понуде.  

Овом приликом нудимо у избор двије варијанте (које можете наћи доле у тексту), како 

би се олакшао рад стручним службама и Купца и Снабдјевача у погледу попуњавања тог 

дијела документације. Обjе варијанте су прихватљиве са становишта Закона о јавним 

набавкама и у обjе варијанте имате напомене, које можете по вашем избору оставити у 

коначном тендерском документу, али које су свакако битне са аспекта разумијевања 

достављене понуде. 

Након провођења поступка набавке и избора најповољнијег понуђача, уколико као 

Снабдјевач буде изабран МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће 

а.д. Требиње, приступа се закључењу Уговора о потпуном снабдијевању електричном 

енергијом, по прихваћеним цијенама електричне енергије из достављене понуде, са 

уговорним периодом на одређено вријеме, и по унифицираном обрасцу уговора 

Снабдјевача. 

За сва додатна питања, слободно контактирајте наше стручне службе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варијанта 1 

Мјесец/ 
Период 

Опис 

Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена без 

ПДВ-a 
(KM/kWh, 
KM/kW, 

KM/kVArh)  

Укупна цијена 
са ПДВ-ом  
(KM/kWh, 
KM/kW, 

KM/kVArh)  

Назив мјерног мјеста: 

Број бројила: 

Категорија потрошње: 

Тарифна група: 1 2 3 = 1 * 2 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

II 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

III 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

IV 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

V 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

VI 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

VII 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

VIII 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

IX 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

X 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

XI 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

XII 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

I-XII 
Активна ел. енергија (ВТ) kWh       

Активна ел. енергија (НТ) kWh       

УКУПНО kWh     

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-А (KM):   

           

* Напомена: Купац може приликом попуњавања обрасца  попунити само количине на годишњем 
нивоу подјељене на дневни тарифни став (ВТ и МТ), тако да дио табеле са мјесечном потрошњом 
може бити без података.  



 

Варијанта2         

Р.Б.  

Опис 

Јединице  
мјере  

за 
потрошњу   

Количина 

Јединична 
цијена без 

ПДВ-а 
(KM/kWh, 
KM/kW, 

KM/kVArh)  

Укупна 
цијена са 
ПДВ-ом  

(KM/kWh, 
KM/kW, 

KM/kVArh)  

   
   

Назив мјерног мјеста:    

Број бројила:    

Категорија потрошње:    

Тарифна група: 1 2 3 = 1 * 2    

I. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА    

1 Активна ел.енергија (ВТ) kWh          

2 Активна ел.енергија (НТ) kWh          

II. МРЕЖАРИНА    

3 Активна ел. енергија  (ВТ) / (СТ) (ЗИМА) kWh          

4 Активна ел. енергија  (ВТ) / (СТ) (ЉЕТО) kWh          

5 Активна ел. енергија  (НТ) (ЗИМА) kWh          

6 Активна ел. енергија  (НТ) (ЉЕТО) kWh          

7 Обрачуната снага (ВТ) / (СТ) - (ЗИМА) kW          

8 Обрачуната снага (ВТ) / (СТ) - (ЉЕТО) kW          

9 
Прекомјерно преузета реактивна енергија (ВТ) 
/ (СТ) - (ЗИМА) kWArh          

10 
Прекомјерно преузета реактивна енергија (ВТ) 
/ (СТ) - (ЉЕТО) kWArh          

III. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
   

11 Накнада за обновљиве изворе енергије kWh          

  УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а (КМ):      

               
* Напомена: Цијене за дио II (мрежарина ) и дио III (обновљиви извори енергије) нису у надлежности тржишног 
снабдјевача (МХ ЕРС-а). Могућа је промјена тих цијена у току уговорног односа, јер су накнаде које нису у надлежности 
Снабдјевача. 
У зависности којој тарифној групи (ТГ) и напонском нивоу мјерно мјесто купца припада попуњавају се поља из дијела 
"мрежарина".    

    

         


