
   
БРОЈ: ЈНМВ 1/2020-12 

ДАТУМ: 27.03.2020. год 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број: ЈНМВ 1/2020-11 од 

26.03.2020. године, директор ПУ „ВЧИЕЛКА“ Бачки Петровац д о н о с и   

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА -  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ 

  ЈНМВ 1/2020 

 

Уговор о јавној набавци добара – електрична енергија за потпуно снабдевање 

Д О Д Е Љ У Ј Е  С Е  понуђачу ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД из Београда, 

Балканска бр.13, који је самостално поднео понуду.  

Одлука о додели уговора се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници ПУ „Вчиелка“ у року од три дана од дана доношења исте. 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија за потпуно снабдевање, 

назив и ознака из Општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 1.487.000,00 динара. 

 

3. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке добара – електрична енергија за потпуно снабдевање примљена 

је укупно 1 (једна) понуда и то следећег понуђача: 

1. Пословно име: 
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 

БЕОГРАД 

Правна форма: Јавно предузеће 

Општина:  

Стари град 

Место:  

Београд 

Улица: 

Балканска 

Број: 

13 

Спрат/стан:  

       / 

Адреса за пријем електронске поште: ivana.djosic@eps.rs  

Матични број: 20053658 

ПИБ: 103920327 

Неблаговремених понуда није било. 

 

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене 

тих понудa: није одбијена ниједна понуда. 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена: Ниједна понуда није одбијена због 

неуобичајено ниске цене. 

6. Начин примене методологије доделе пондера: 

Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном 

документацијом. Понуђачи који су доставили прихватљиве и одговарајуће понуде 

оцењивани су применом критеријума најнижа понуђена цена. 

Прихватљиву и одговарајућу понуду поднео је један понуђач и то: 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, Балканска бр.13 из Београда који је 

понудио следеће: 

mailto:ivana.djosic@eps.rs


КАТЕГОРИЈА 
ПОТРОШЊЕ 

ОБРАЧУНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

Је
д
. 

м
е
р
е
 

Цена 

по 
јед. 
мере 
без 
ПДВ 

Цена 

по 
јед. 
мере 
са 

ПДВ 

Кол 
Укупнo 
без ПДВ 

Укупнo са ПДВ 

Ниски 
напон - 
широка 

потрошња 

Једнотарифно 
мерење 

kWh 5,78 6,94 12.579 72.706,62 87.298,26 

Ниски 
напон - 

широка 
потрошња 

Двотарифно 
мерење  

Виша 
тарифа 

kWh 6,42 7,70 55.616 357.054,72 428.243,20 

Нижа 
тарифа 

kWh 4,08 4,90 14.031 57.246,48 68.751,90 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: 487.007,82 динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: 584.293,36 динара 

Цена обухвата цену електричне енергије са 100 % балансном одговорношћу, у складу са датом понудом и 
Законом о енергетици. 
У цену нису урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 
трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну 
енергију купцу, које оператор дистрибутивног система обрачунава снабдевачу, ПДВ и акциза за утрошену 
електричну енергију. 
Наведене трошкове снабдевач ће, у оквиру рачуна, обрачунати купцу сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за места примопредаје купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 
енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом одлуком о 
цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у «Службеном гласнику РС», односно у 
складу са методологијама за одређивање цена објављених у «Службеном гласнику РС» и другим прописима који 
регулишу ову област (Закон о акцизама, Закон о ПДВ). 

Укупна вредност уговора: Највише до 1.487.000,00 динара без ПДВ 

Начин и рок 

плаћања: 

Вирмански, на рачун понуђача и то до 25-ог у месецу за 

претходни месец, а по пријему уредног рачуна за испоручене 

количине електричне енергије 

Место и начин 

испоруке: 

Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, а 

према Списку места примопредаје електричне енергије и 

евиденције потрошње који је дат у делу III конкурсне 

документације 

Рок испоруке: 

Период испоруке почиње од дана закључења уговора, а завршава 

се када се потроше уговорена средства која је Наручилац 

определио за ову јавну набавку, с тим да уговор не може да траје 

дуже од 12 месеци од дана закључивања. 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

 

7. Р А Н Г И Р А Њ Е  П О Н У Д А  

Након прегледа и оцењивања понуда сачињена је следећа ранг листа понуда: 

Место 

на ранг 

листи 

Понуђач 
УКУПНА ЦЕНА 

 БЕЗ ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА  

СА ПДВ 

1 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 

БЕОГРАД 

Балканска 13, Београд 

487.007,82 динара 584.293,36 динара 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор:  

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија и коме Комисија за јавну 

набавку предлаже да се додели уговор је ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 

из Београда, Балканска бр.13. Понуђач је понуду поднео самостално. 

На основу свега наведеног Наручилац је донео одлуку као што је наведено  у 

диспозитиву. 



 


