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АРХИВ ВОЈВОДИНЕ      
НОВИ САД 

ул.Дунавска 35. 

(Жарка Васиљевића 2А) 

БРОЈ: I 404-42/14-18 

ДАНА: 19. април 2018. 

  

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.  гласник  РС”  бр.  124/2012, 

14/2015 и  68/2015), доносим  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА) 

РЕДНИ БРОЈ ЈН 01/18 

набавка добара : набавка електричне енергије са  балансирањем за потпуно снабдевање 
на период од годину дана почев од 01. јуна 2018. године до 31. маја 2019. године  

 

 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС  Београд,  адреса: седиште 

Царице Милице 2. Београд , Адреса и пријем поште Макензијева бр. 37. 

Београд , понуда број: 18.01-178695/1-18 од 13.04. 2018.године, код наручиоца заведена 

под бројем I 404-42/10-18 од 18. априла 2018. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 04. априла 2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности број: I 404-42/1-18, број ЈН 01/18. 

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана 10. априла 2018. године. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 

број: I 404-42/11-18 од 19. априла 2018. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) 

је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број: I 404-42/13-18  од 19. априла 

2018. године. 

 

У напред наведеном извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

 

" 1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је: набавка добара : набавка електричне енергије са  балансирањем за 

потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2018. године до 31. маја 

2019. године  

 

 

 Назив из ОРН: Електрична енергија 

 Ознака из ОРН: 09310000 

 

Процењена вредност јавне набавке  (без ПДВ-а): 660.000,00 динара 

 

Податак о апропријацији у буџету:   

-  буџетска средства , конто/позиција у финансијском плану : 421211 
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Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

 

-  Период  испоруке : на период од годину дана почев од 01. јуна 2018. године до 31. маја 

2019. године , од 00,00 до 24,00 часа  

-    Место    испоруке 

унутар  електроенергетског  система  Републике  Србије  на мерном месту Купца 

(Наручиоца) прикљученим на дистрибутивни сyстем у категорији потрошње на ниском 

напону и категорији широке потрошње. Наручилац има једно мерно место, и то: 

Мерно  место Нови Сад, Дунавска 35. (Жарка Васиљевића 2А),  ЕД  број:  141 25418,  

категорија:  широка  потрошња  TG  5/6,Одобрена снага: 17,250 kW;  

 

2.  Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Редни број јавне набавке: ЈН 01/18 (1.1.1 у плану јавних набавки за 2018. годину) 

 

Предмет набавке: набавка добара : набавка електричне енергије са  балансирањем за потпуно 

снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2018. године до 31. маја 2019. године  

 

 

Износ планираних средстава за набавку: 660.000,00 динара без обрачунатог ПДВ . 

 

Податак о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање: -  буџетска 

средства , конто/позиција у финансијском плану : 421211 

 

 

Врста поступка набавке: Јавна набавка мале вредности 

 

 Оквирни датум покретања поступка: март 2018. године  

 

НАПОМЕНА: 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана 10. априла 2018. године. 

 

Оквирни датум закључења уговора: Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави 

понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

Понуђач ће бити позван да закључи уговор, сагласно члану 113 ст. 1 Закона о јавним 

набавкама, осим у случају предвиђеном чл. 112. ст. 2. тачка 5 Закона о јавним набавкама.   

Само потписан уговор, оверен печатом сматраће се званичном обавезом наручиоца 

 

Оквирни датум извршења уговора: -  Период  испоруке : на период од годину дана почев од 

01. јуна 2018. године до 31. маја 2019. године , од 00,00 до 24,00 часа  

-    Место    испоруке 

унутар  електроенергетског  система  Републике  Србије  на мерном месту Купца 

(Наручиоца) прикљученим на дистрибутивни сyстем у категорији потрошње на ниском 

напону и категорији широке потрошње. Наручилац има једно мерно место, и то: 
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Мерно  место Нови Сад, Дунавска 35. (Жарка Васиљевића),  ЕД  број:  141 25418,  

категорија:  широка  потрошња  TG  5/6, Одобрена снага: 17,250 kW;  

 

 

Начин плаћања: рок плаћања је 45 дана по  пријему рачуна за испоручену електричну 

енергију за претходни месец. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није 

дозвољено да захтева аванс. 

 

Разлози и оправданост набавке: Услуге са ове позиције омогућавају континуирано 

снабдевање електричном енергијом просторија Наручиоца 

 

Начин на који је наручилац утврдио процењену вредност набавке: Процена количина је 

извршена на основу анализе потрошње у претходне 3 године 

 

 

3. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу 

који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове 

набавке (ниски напон). 

  Понуда чија је укупна цена већа од процењене цене сматраће се неприхватљивом.  

 

 

4. Одступања од плана јавних набавки са образложењем: 

 

 Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки је 1.1.1 

 

5. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке:  

      Поступак јавне набавке не спроводи се са другим наручиоцем. 

 

 

6. Благовремено, односно до 19. априла 2018.  године до 10,00 часова примљена је 1         

понуда, и то:  

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Понуда  

број 

 

Назив понуђача 

(седиште) 

 

Датум и време 

пријема понуде 

Понуда 

правилно 

затворена 

ДА/НЕ 

 

1. 

 
 

  I 404-42/10-18   

 

 

 ЈП ЕПС  Београд  

  адреса: седиште Царице Милице 

2. Београд , Адреса и пријем 

поште Макензијева бр. 37. 

Београд 

 

 

18.04.2018.            

у 08 ч и 40мин. 

 

ДА 

 

 

 

7. Неблаговремене понуде: 

 Комисија  констатује да неблаговремених понуда није било 
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8. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда: 

  

 Комисија констатује да отварању понуда нису приступили представници понуђача 

иако су обавештени позивом за достављање понуде. 

 

9. Имена других присутних лица:  

 Комисија констатује да отварању понуда нису присутна друга лица 

 

10.  Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена, подаци из понуде који су одређени као елементи 

критеријума и који се могу нумерички приказати, рок важења понуде (и по потреби други 

подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  

 

РЕДНИ БРОЈ 1. 

Подаци из понуде  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  

ЈП ЕПС  Београд  

  адреса: седиште Царице 

Милице 2. Београд , Адреса и 

пријем поште Макензијева 

бр. 37. Београд 

Број под којим је понуда заведена  

Код наручиоца (Архив 

Војводине) заведена под 

бројем I 404-42/10-18, а код 

понуђача под бројем 

18.01-178695/1-18 од 13.04. 

2018.године    

 

Опција понуде 
Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања 

понуде, односно до реализације уговора 

Цена 

Цена мора бити изражена у РСД. 

Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода 

важења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 

Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, 

односно захтеваће детаљно образложење свих њених 

саставних делова које сматра меродавним. 

Захтеви у погледу периода 

испоруке, места испоруке, 

начина, рока и услова 

плаћања, рока важења 

понуде и други захтеви 

Навести одговарајуће захтеве, у складу са предметом јавне 

набавке: 

-  Период  испоруке : на период од годину дана почев од 

01. јуна 2018. године до 31. маја 2019. године , од 00,00 до 

24,00 часа  

-    Место    испоруке 

унутар  електроенергетског  система  Републике  Србије  на 

мерном месту Купца (Наручиоца) прикљученим на 

дистрибутивни сyстем у категорији потрошње на ниском 

напону и категорији широке потрошње. Наручилац има 

једно мерно места, и то: 

Мерно  место Нови Сад, Дунавска 35. (Жарка Васиљевића 
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2А) ,  ЕД  број:  141 25418,  категорија:  широка  потрошња  

TG  5/6, 

Одобрена снага: 17,250 kW;  

 у  погледу  начина,  рока  и  услова  плаћања  : рок 

плаћања је 45 дана по  пријему рачуна за испоручену 

електричну енергију за претходни месец. Плаћање се врши 

уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 

-  Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде : Рок важења 

понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуде, 

односно до реализације уговора 

-   Други  захтеви : применом члана 141. став 5. Закона о 

енергетици  („Сл.гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 – испр., 

93/12, 124/12 и 145/14), Понуђач је дужан, уз понуду, 

да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом 

се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке (уговор о продаји са 

потпуним снабдевањем), пре отпочињања снабдевања, 

закључити: 

1. уговор о приступу систему са оператором система на 

који је објекат крајњег купца прикључен, 

2. уговор којим преузима билансну одговорност за места 

примопредаје крајњег купца. 

Образац 1 Понуда са подацима о понуђачу, подацима о 

подизвођачу, уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем , подаци о учеснику у заједничкој понуди, 

уколико понуду подноси група понуђача и податак о 

понуђеној цени (попуњена, потписана од стране овлашћеног 

лица и оверена печатом). 

Цена мора бити изражена у РСД. 

Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења 

уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 

Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, 

односно захтеваће детаљно образложење свих њених 

саставних делова које сматра меродавним. 

 

достављен попуњен, 

потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача и 

оверен печатом 

Начин на који понуђач 

наступа: Понуђач наступа 

самостално 

Понуђена укупна цена:  

 432.612,00 динара  без ПДВ-

а 

 519.292,00 с динара са ПДВ-

ом  

 (Потрошња: 78.800 kWh 

   Цена: 5,49 РСД/ kWh без 

ПДВ-а  

              6,59 РСД/ kWh са 

ПДВ-ом) 

Образац 2  - Структура понуђене цене (попуњена, потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом). 

 

Цена мора бити изражена у РСД. 

Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења 

уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 

Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, 

односно захтеваће детаљно образложење свих њених 

достављен попуњен, 

потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом 

Понуђена укупна цена:  

 432.612,00 динара  без ПДВ-

а 

 519.292,00 с динара са ПДВ-

ом  

 (Потрошња: 78.800 kWh 
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саставних делова које сматра меродавним. 

 

Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије: 

према важећој Одлуци о утврђивању цена за приступ систему 

за пренос електричне енергијена за коју је прибављена 

сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је 

објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије: према важећим Одлукама о цени приступа систему 

за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном 

подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне 

енергије из надлежности за конзумно подручје Купца, а за 

које је прибављена сагласност Агенције за енергетику 

Републике Србије и које су објављене у  „Службеном 

гласнику Република Србије“. 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача  

електричне енергије:  према важећој Уредби о мерама 

подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 

   Цена: 5,49 РСД/ kWh без 

ПДВ-а  

    6,59 РСД/ kWh са ПДВ-ом) 

Образац  3  - Изјава о разумевању и прихватању услова из 

конкурсне документације (попуњена, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом). 

достављен попуњен, 

потписан од стране 

овлашеног лица понуђача и 

оверен печатом 

Образац 4 -  Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. 

и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности, Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

или сваког понуђача из групе понуђача (уколико понуду 

подноси група понуђача) и оверена печатом 

достављен попуњен, 

потписан од стране 

овлашеног лица понуђача и 

оверена печатом 

Образац 5  - Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл. 

75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверена печатом  

Понуђач наступа самостално 

     Образац 6 -  Изјава о независној понуди. Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача или сваког 

понуђача из групе понуђача (уколико понуду подноси група 

понуђача) и оверена печатом  

достављен попуњен, 

потписан од стране 

овлашеног лица понуђача и 

оверен печатом 

  Образац 7 -  Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона о јавним набавкама. Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача или сваког понуђача из 

групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) и 

оверена печатом 

достављена попуњен, 

потписана од стране 

овлашеног лица понуђача и 

оверен печатом 

   Образац 8 -  Образац  трошкова припреме понуде, мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом (Ова Изјава није обавезна) 

 НИЈЕ ПОПУЊЕН- 

НАПОМЕНА НИЈЕ 

ОБАВЕЗАН 
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Образац 9 - Предлог уговора који мора бити попуњен , оверен 

печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
достављен попуњен, 

потписан од стране 

овлашеног лица понуђача и 

оверена печатом 

 

Остала достављена документа 

која је понуђач доставио: 

Констатује се да је Понуђач  доставио следећа документа: 

- Изјава понуђача на морандуму, потписана од стране 

одговорног лица понуђача и оверена печатом, којом се 

обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке (уговор о продаји са 

потпуним снабдевањем), пре отпочињања снабдевања, 

закључити: 

1. уговор о приступу систему са оператором система на 

који је објекат крајњег купца прикључен, 

2. уговор којим преузима билансну одговорност за места 

примопредаје крајњег купца. 

 

- Фотокопија решења АПР број: БПН 1041//2016 од 

31.03.2016. о промени у Регистру понуђача , промена 

података у Јавно предузеће Електропривреда Србије 

Београд (Стари Град) 

 

- Фотокопија Потврде о извршеном евидентирању за ПДВ  

 

- Фотокопија – Потврда о броју дана неликвидности издат 

од НБС дана 02.04.2018. године , број IX / 2.2 – 

132886/2/18 

 

- Фотокопија Изјаве Понуђача о интернет адресама на 

којима се може проверити да ли је предузеће у процесу  

стечаја или у ликвидацији  

 

- Фотокопија Уверења Агенције за енергетику Републике 

Србије број: 312-137/2018-Л- I од 14.02.2018. 

 

 

- Фотокопија Решења Агенције за енергетику Републике 

Србије број: 312-137/2015-Л- I од 23.12.2015. године о 

лиценци за обављање енергетске делатности снабдевања 

електричном енергијом. 

 

- Фотокопија Уверења Агенције за енергетику Републике 

Србије 312-137/2015-Л- I од 14.02..2018 

 

- Фотокопија Изјаве понуђача - Претраживање дужника у 

принудној наплати - да дужник нема евидентиране 

неизмирене обавезе у последње три године 

 

- Фотокопија Потврде АПР број: БД 104081/2016 да 

понуђач није регистрован у поступку ликвидације или 

стечаја. 
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- Фотокопија Потврде о учешћу на тржишту издата од 

ЕМС ЈП Електромрежа Србије, Дирекција за послове 

тржишта електричне енергије, број:492-00-ОРР-46/2017-

15 од 22.12..2017, 390/5407 од 26.12. 2014, 390/5101 од 

29.09.2016., 390/2891 од 18.06.2016., 390/2250 од 

17.05.2016., 390/272 од 19.01.2017. 

 

- Фотокопија Потврде о испорученој електричној енергији 

број: 1801-23778/2-18 од 15.01.2018. 

 

- Фотокопија референт листе број:1800-186207/177 

 

- Уверење Привредне коморе Србије   14.03.1 број:5941-

2018/3 од 11.04.2018. да је ЈП Електропривреда Србија 

Београд  понуђач производа домаћег порекла: електрична 

енергија произвођача ЈП ЕПС. 

 

 

 

 

Уочени недостаци у понуди: Недостатака нема. 

Уз понуду су приложени попуњени сви тражени обрасци и докази. 

Понуда понуђача ЈП ЕПС  Београд,  адреса: седиште Царице Милице 2. Београд , Адреса и 

пријем поште Макензијева бр. 37. Београд: је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

 

11. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

 

 - Нема одбијених понуда 

 

 

12. Ранг листа прихватљивих понуда (прихватљива понуда је понуда која је благовремена, 

коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, 

нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке ) применом критеријума за доделу уговора: 

 

Р. 

бр.  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  

Понуђена цена (без 

ПДВ-а  и са ПДВ-ом 

1.  

ЈП ЕПС  Београд  

  адреса: седиште Царице Милице 2. Београд , 

 Адреса и пријем поште Макензијева бр. 37. Београд 

Понуђена укупна цена:  

 432.612,00 динара  без 

ПДВ-а 

 519.292,00 с динара са 

ПДВ-ом  

 (Потрошња: 78.800 

kWh 

   Цена: 5,49 РСД/ kWh 

без ПДВ-а  

              6,59 РСД/ kWh 

са ПДВ-ом) 
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