
         

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

Број: Д-3/2019-6 

Датум: 29.01.2019. 

ЛОЗНИЦА 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015), директор наручиоца доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

          Уговор за јавну набавку –Електрична енергија (добра) бр. 3/2019 додељује се 

понуђачу  ЈП ''ЕПС БЕОГРАД'', ул. Макензијева 37, 11000 Београд,  за понуду број 106 од 

25.01.2019. године: 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана  24.12.2018. године донео одлуку о покретању јавне набавке у отвореном 

поступку бр. 3/2019, за јавну набавку -добра- Eлектрична енергија , ОРН: 09310000. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки  дана 25.12.2018. године и извршио је достављање на објаву на Порталу 

службених гласила Република Србије и база прописа као и интернет страници наручиоца 

дана 25.12.2018. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. Д-3/2019-5 од 28.02.2019.године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  ( да)                    

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке 3/2019 

Предмет јавне набавке Електрична енергија 

Редни број из Плана набавки 1.1.3 

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације 

у буџету, односно финансијском плану за плаћање 

2019.година- 43.000.000,00 

2020. година-12.000.000,00 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском 

плану за плаћање из Плана набавки 

5130 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки отворени поступак 

Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки децембар 2018.г. 

Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки фебруар  2019.г. 

Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки фебруар 2020.г. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 55.000.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 
4.850MWh x 6.689,07дин./ MWh                                                                            

=32.441.989,50 дин. 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 38.930.387,40 дин. 

 

 



         

Образложење уколико се набавка спроводи преко тела за централизоване набавке или 

заједно са другим наручиоцем:  / 

 

 

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена 

процењена вредност: 

Процењена вредност је утврђена на бази планиране потрошње ел.енергије , а у складу са 

проценом цене предметног добра на тржишту. 

Набавка се спроводи ради обављања основне делатности предузећа, у складу са ЗЈН и 

Законом о енергетици. 

 

Комисија за јавне набавке у Извештају о стручној оцени понуда констатовала је следеће:  

1. Понуђач „Energia Gas And Power“ из Београда поднео је самосталну понуду и понудио је 

јединствену цену у износу од 7.220,00 дин./MWh без ПДВ (8.664,00 дин./MWh са ПДВ) за 

оквирну количину енергије према захтеву наручиоца у износу од 4.850 MWh на годишњем 

нивоу. Укупна вредност износиће, према јединственој цени, за наведену количину енергије 

35.017.000,00 дин без ПДВ (42.020.400,00 дин.са ПДВ).  

Понуђач је доставио све обрасце из конкурсне документације оверене и потписане, бланко 

соло меницу за озбиљност понуде као и доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона-Уверење од стране Агенције за енергетику РС којим се потврђује да је донето 

Решење од стране Агенције за енергетику РС да је понуђачу издата Лиценца за обављање 

енергетске делатности снабдевања ел. енергијом, као и захтевану Лиценцу. Сви докази су 

поднети у копијама. Наручилац-Комисија је провером у Регистру понуђача утврдила за 

понуђача да је активан и на тај начин констатује да је понуда исправна. 

2. понуђач ЈП „ЕПС Београд“ из Београда поднео је самосталну понуду и понудио је 

јединствену цену у износу од 6.689,07 дин./MWh без ПДВ (8.026,884 дин./MWh са ПДВ) за 

оквирну количину енергије према захтеву наручиоца у износу од 4.850 MWh на годишњем 

нивоу. Укупна вредност износиће, према јединственој цени, за наведену количину енергије 

32.441.989,50 дин без ПДВ (38.930.387,40 дин.са ПДВ). Понуђач је доставио све обрасце из 

конкурсне документације оверене и потписане, бланко соло меницу за озбиљност понуде као 

и доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона-Уверење од стране Агенције за 

енергетику РС да је донето Решење о издавању лиценца за обављање енергетске делатности 

снабдевања ел.енергијом као и копија захтеване Лиценце, Уверење Привредне коморе Србије 

бр.844-2019/3 од 21.01.2019. год. да је ЈП ''Електропривреда'' Србије понуђач добра домаћег 

порекла. Сви докази поднети су у копији. Наручилац-Комисија је провером у Регистру 

понуђача утврдила за понуђача да је активан и на тај начин констатује да је понуда исправна. 

 

У наведену цену оба понуђача нису урачунати трошкови приступа и коришћења система 

електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача, као ни акциза, 

али комисија констатује да је ове трошкове имала у виду те је стога процењена вредност  

набавке 55.000.000,00 динара без ПДВ-а и да ће се ови трошкови и намиривати према 

продавцу у свему према Уговору који је био саставни део конкурсне документације, то јест 

ове наплаћене трошкове пренеће Оператеру система  понуђач по закљученом уговору и 

испостављеној фактури. За плаћање укупно уговорене вредности и плаћање наведених 

трошкова наручилац ће користити планирана средства за 2019. и 2020. годину према Плану 

јавних набавки за 2019. годину. Наручилац није могао да процени колико ће ови трошкови 

износити јер их понуђач није исказао већ је само понудио јединствену цену за испоруку 

активне ел.енергије. Стога ће понуђачу након закључења уговора плаћати испоруку активне 

ел.енергије на годишњем нивоу, а остале трошкове преко Понуђача плаћаће Оператору 

система сходно прописима који регулишу ову материју и у складу са Уговором који ће се 

закључити. 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

3) Укупан број поднетих понуда:   две 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде 
Неблаговремене понуде 

1.  

„Energia Gas And Power“ доо, В.Поповића 

40, 11073 Београд, бр.понуде 100, од 

24.01.2019. године 

/ 

2.  

ЈП „ЕПС Београд“, Макензијева 37, 11000 

Београд, бр.понуде 106, од 25.01.2019. 

године 

 

3.  /  

 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и цена: 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

1.  /  

2.  /  

 

 

5) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење 

– начин на који је утврђена та цена.  / 

 

6) Критеријум за оцењивање понуде је: 

- најнижа понуђена цена 
 

 Услови за примену члана 86. Закона о јавним набавкама  

    (за услуге и радове - домаћи/страни понуђач и за добра - домаћег/страног порекла)     / 

                               

 Постоје:      /                           Да                                  Не (НЕ) 
 

Назив/име понуђача Доказ статуса домаћег понуђача 

услуга, радова, односно домаћег 

порекла добара 

/  

 

 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена  

(без ПДВ-а) 

1 
ЈП „ЕПС Београд“, Макензијева 37, 11000 Београд 32.441.989,50 дин 

(за понуђену јединичну цену 

од 6.689,07 дин./MWh) 

2 
„Energia Gas And Power“ доо, В.Поповића 40, 11073 

Београд 

35.017.000,00 дин 
(за понуђену јединичну цену 

од 7.220,00 дин./MWh) 

 

 

 

 

 

Χ  



         

 

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 

понуђачу  ЈП „ЕПС Београд“, Макензијева 37, 11000 Београд, бр.понуде 106, од 25.01.2019. 

године. 

 

 

Изабрани понуђач извршава набавку  самостално. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

додељује понуђачу  ЈП „ЕПС Београд“, Макензијева 37, 11000 Београд, бр.понуде 106, од 

25.01.2019. године. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од  10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија 

се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 120.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06; сврха: такса за заштиту права, назив 

наручоца; број јавне набвке за коју се подноси захтев; корисник: буџет Републике Србије) 

и доказ о уплати приложи наручиоцу. 

 

 
                                                                                           ЈП ''Водовод и канализација'' 

                                                                                                             директор 

                                                                                                      

                                                                                             ___________________________ 

                                                                                            /Милан Раднић, дипл.ел.инж./ 
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