
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пољопривредна школа са домом ученика Футог                                                       

Цар  Царице Милице2                                                                                                                                       

21410 Футог      

 

Број: ДМВрпI/1.8-2020 

Датум: 20.03.2020. 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ДМВрпI/1.7-2020 

од 10.03.2020. године, директор „Пољопривредне школе са домом ученика“ 

д о н о с и   

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – СТРУЈА 

ДМВрп I/1-2020 

 
Уговор о јавној набавци добара - струја, која се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности редни број ДМВрп I/1-2020 ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу ЈП ЕПС Београд Балканска 

бр.13 по понуди број 18.01-130936/1-20  од 02.03..2020 године, која је код Наручиоца 

заведене под бројем 05-502-71.. 

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Пољопривредне школе са домом ученика Футог у року од три дана од дана доношења 

одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке  је набавка мале вредности добара – струја 

Назив и ознака из ОРН: 09310000 електрична енергија 

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке, без пореза на додату вредност, износи 

4.695.285,00 динара. 

 

3. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне мале вредности добара – струја  укупно су   примљене 2 (две ) 

понуда и то од стране следећих понуђача: 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име:  RESTART ENERGY DOO
 

Седиште: Уроша Мартиновића 18/1, 11000 Београд 

Матични број: 21128562 

ПИБ: 109120467 

Законски заступник: Младен Јеремић 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име:  ЈП ЕПС Београд
 

Седиште: Балканска бр.13 Београд, Стари град 



Матични број: 20948914 

ПИБ: 108189680 

Законски заступник: Горан Кнежевић 

 

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену 

тих понуда: 
Понуђач 

 
RESTART ENERGY DOO је у понуди број Т-498-2020 навео рок 

важења понуде 30 дана од дана отварања понуде , што представља разлог за одбијање 

понуде на основу члана 106.став 1, тачка 4. ЗЈН. 

Наручилац је у конкурсној документацији  на страни 52, под тачком 9)5) Захтев у 

погледу важења понуде  одредио рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуде. 

Понуђена цена RESTART ENERGY DOO износи 2.486.200,00 без пдв-а,односно 

2.983.440,00 са пдв-ом.
 

 

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

образложење - начин на који је утврђена та цена 

Нема понуда које су одбијене због не неуобичајено ниске цене. 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера  

Сходно делу 5) Критеријуми за доделу уговора, тачка 1) Конкурсне документације 

за јавну набавку добара – струја је најнижа понуђена цена. 

Понуђач RESTART ENERGY DOO,Београд је у оквиру понуде која је одбијена 

понудио следеће: 

 

 Ред. 

Број 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

1. 05-501-70 RESTART ENERGY DOO 

Предмет: 

 

 

јавна набавкадобара– струја 

Укупна вредност уговора: Највише до 4.560.000,00динара.без пдв 

Укупна цена без пдв : 2.486.200,00 динара 

Укупна цена са пдв: 2.983.440,00 динара 

Цена електричне енергије  - виша тарифа 

зa 1 kWh/динара без пдв 

7,08 динара/kWh 

Цена електричне енергије  - нижа тарифа 

зa 1 kWh/динара без пдв 

4,42 динара/kWh 

Цена обухвата цене електричне енергије са 100 % балансном одговорношћу, у складу са 

датом понудом и Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 

У цену нису урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије и трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије за испоручену електричну енергију купцу, које оператор 

дистрибутивног система обрачунава снабдевачу, уз примену ценовника за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије и ПДВ, као ни акциза за утрошену 

електричну енергију. 

Наведен 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 електирчне 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 одређиваље цена објављених у «Службеном 

гласнику РС» и Законом о акцизама. 

Рок и начин плаћања:   До 45  дана од дана исправно сачињеног 



рачуна за претходни месец за испоручене 

количине електричне енергије 

Место и начин испоруке: 

Мерна места наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији 

потрошње више и ниже тарифе 

Период испоруке: 
У периоду важења уговора од 00:00 до 

24:00 часова 

У регистру понуђача: (заокружити понуђен 

одговор) 
 да                                                  не 

Изјава којом потврђује да су испуњени 

обавезниуслови из члана 75.: 

да 

Рок испоруке добара: У периоду важења уговора од 00:00 до 

24:00 часова 

Начин и услови плаћања: До 45 дана од дана исправно сачињеног 

рачуна за претходни месец за испоручене 

количине електричне енергије 

Важећу Лиценцу за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије 

издату од Агенције за енергетику РС 

да 

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 

поступити у складу са чланом 188. Закон о 

енергетици, односно да ће у року од 5 дана 

од дана потписивања уговора а пре 

отпочињања са снабдевањем закључити: 

1) Уговор о приступу систему са 

оператером система на који је објекат 

крајњег купца прикључен и  

2) Уговор којим преузима балансну 

одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

да 

Образац понуде са табеларним делом 

понуде: 

да 

Образац структуре понуђене цене да 

Образац изјаве о независној понуди: да 

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 

ЗЈН: 

да 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза 

у поступку јавне набавке (бланко соло 

меница,менично овлашћење/писмо, копија 

депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од 

стране пословне банке): 

да 

Модел уговора: да 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Понуда је потписана и оверена:  ДА 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

 

ДА 

Комисија констатује да је Понуђач понудио тражена добра из техничке 

спецификације конкурсне документације 

 



 

Понуђач ЈП ЕПС Београд, је  понудио следеће: 

 

 Ред. 

Број 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

1. 05-502-71 ЈП ЕПС Београд 

Предмет: 

 

 

јавна набавкадобара– струја 

Укупна вредност уговора: Највише до 4.560.000,00динара.без пдв 

Укупна цена без пдв : 2.441.800,00 динара 

Укупна цена са пдв: 2.930.160,00 динара 

Цена електричне енергије  - виша тарифа 

зa 1 kWh/динара без пдв 

6,93 динара/kWh 

Цена електричне енергије  - нижа тарифа 

зa 1 kWh/динара без пдв 

4,39 динара/kWh 

Цена обухвата цене електричне енергије са 100 % балансном одговорношћу, у складу са 

датом понудом и Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 

У цену нису урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије и трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије за испоручену електричну енергију купцу, које оператор 

дистрибутивног система обрачунава снабдевачу, уз примену ценовника за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије и ПДВ, као ни акциза за утрошену 

електричну енергију. 

Наведен 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 електирчне 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 одређиваље цена објављених у «Службеном 

гласнику РС» и Законом о акцизама. 

Рок и начин плаћања:   

До 45  дана од дана исправно сачињеног 

рачуна за претходни месец за испоручене 

количине електричне енергије 

Место и начин испоруке: 

Мерна места наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији 

потрошње више и ниже тарифе 

Период испоруке: 
У периоду важења уговора од 00:00 до 

24:00 часова 

У регистру понуђача: (заокружити понуђен 

одговор) 
 да                                                  не 

Изјава којом потврђује да су испуњени 

обавезниуслови из члана 75.: 

да 

Рок испоруке добара: У периоду важења уговора од 00:00 до 

24:00 часова 

Начин и услови плаћања: До 45 дана од дана исправно сачињеног 

рачуна за претходни месец за испоручене 

количине електричне енергије 

Важећу Лиценцу за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије 

издату од Агенције за енергетику РС 

да 

Изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача и 

да 



оверену печатом, којом се обавезује да ће, 

уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке 

поступити у складу са чланом 188. Закон о 

енергетици, односно да ће у року од 5 дана 

од дана потписивања уговора а пре 

отпочињања са снабдевањем закључити: 

1) Уговор о приступу систему са 

оператером система на који је објекат 

крајњег купца прикључен и  

2) Уговор којим преузима балансну 

одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

Образац понуде са табеларним делом 

понуде: 

да 

Образац структуре понуђене цене да 

Образац изјаве о независној понуди: да 

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 

ЗЈН: 

да 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза 

у поступку јавне набавке (бланко соло 

меница,менично овлашћење/писмо, копија 

депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од 

стране пословне банке): 

да 

Модел уговора: да 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

Понуда је потписана и оверена:  ДА 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

 

ДА 

Комисија констатује да је Понуђач понудио тражена добра из техничке 

спецификације конкурсне документације 

 

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА 

понуђача који су доставили прихватњиве понуде за  

 

 

Ред. 

Број 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Укупна понуђена цена без 

ПДВ 

1. 05-502-71 
ЈП ЕПС Београд 

Балканска бр.13 
2.441.800,00 динара  

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће 

набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити 

подизвођач  

Комисија предлаже да у поступку јавна набавке мале вредности добара – набавка 

струје додели уговор понуђачу ЈП ЕПС Београд Балканска бр.13 по понуди број 18.01-

130936/1-20 од 02.03.2020 године, која је код Наручиоца заведене под бројем 05-502-71. 

Понуђач је понуду поднео самостално. 

 

 

Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу 

овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12, 

14/15 и 68/15) донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет 

дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151.  став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН 

мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

2) назив и адресу наручиоца 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

7) потпис подносиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.  

 

 

 

                                    ДИРЕКТОР 

                  ________________ 

 

                                                                                   Душан Гагић 


