
ЈКП“Пијаца“Краљево 
бр. 02-73 
05.12.2019.године. 
К р а љ е в о 

 

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), директор предузећа Ј.К.П.“Пијаца“ Краљево као наручилац, дана 05.12.2019.године 

донео је следећу : 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Уговор о набавци добара - набавка електричне енергије за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем, на годишњем нивоу додељује се понуђачу JП ЕПС Београд“, ул. Царице 

Милице бр.2 11000 Београд,  који је доставио понуду 01-1133  од 29.11.2019.године, за  јединичну 

цену од  58,14 евра без ПДВ  по MWh, са роком плаћања 45 данa од дана пријема фактуре. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 24.10.2019. године донео одлуку о покретању  поступка јавне набавке велике 
вредности број 6/19, за набавку добара - набавка електричне енергије за објекте прикључене на 
дистрибутивни систем, на годишњем нивоу. 
 
Јавна набавка велике вредности добара - набавка електричне енергије за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем, на годишњем нивоу, објављена је на Порталу јавних набавки, дана  

28.10.2019.године. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 6.500.000,00 динара. 

Годишњим планом јавних набавки Ј.К.П.“Пијаца“Краљево бр.02-01 од 31.01.2019.године 

предвиђена је ова јавна набавка. 

Благовремено, до 12,00 часова, дана 29.11.2019.године, пристигла су три понуде  и то: 

- “RESTART ENERGY” д.о.о. Београд, Уроша Мартиновића 18/1, 11000 Београд,  број 
понуде 01-1117 од 26.11.2019.године у 10.20 часова; 

- „ENERGIA GAS AND POWER“д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића 40/IV, 11070 Нови 
Београд, број понуде 01-1132 од 29.11.2019. године у 10.45. часова; 

- „JП ЕПС Београд“, ул. Царице Милице бр.2 11000 Београд, адреса за пријем поште 
Макензијева бр.37 11000 Београд, број понуде 01-1133  од 29.11.2019. године  у 10.45 
часова. 

 

Назив понуђача, цене из понуде  и други подаци о понуди: 

1. „ RESTART ENERGY” д.о.о. Београд, Уроша Мартиновића 18/1, 11000 Београд, понудио је 
јединичну цену од  63,21 евра без ПДВ-а  по MWh. 
Период важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. Врста и количина добара: 
електрична енергија према стварно испорученој количини ел. Енергије за обрачунски 
период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до 602 MWh. 
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу. 



Уговорена јединична цена је фиксна. У понуђеној цени урачунати су и трошкови 
балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система, накнаде за подстицај обновљивих извора енергије и порез на 
додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима РС на основу 
рачуна који испоставља продавац. Цена у понуди је исказана у еврима, ради оцене понуда 
за прерачун у динаре, користиће се одговарајући средњи девизни курс НБС на дан 
отварања понуде. 
Рок и начин плаћања ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. 
Врста продаје: стална и гарантована, период испоруке: годину дана од дана ступања на 
снагу Уговора од 00:00 часова до 24:00 часова. Капацитет испоруке на бази табеларног 
приказа по мерном месту и месту испоруке сва мерна места ЈКП „Пијаца“ Краљево за 
објекте прикључене на дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, 
на ниском напону и широкој потрошњи. 
 

2. „ ENERGIA GAS AND POWER “д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића 40/IV, 11070 Нови 
Београд, понудио је јединичну цену од  58,64 евра без ПДВ-а  по MWh. 
Период важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. Врста и количина добара: 
електрична енергија према стварно испорученој количини ел. Енергије за обрачунски 
период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до 602 MWh. 
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу. 
Уговорена јединична цена је фиксна. У понуђеној цени урачунати су и трошкови 
балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система, накнаде за подстицај обновљивих извора енергије и порез на 
додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима РС на основу 
рачуна који испоставља продавац. Цена у понуди је исказана у еврима, ради оцене понуда 
за прерачун у динаре, користиће се одговарајући средњи девизни курс НБС на дан 
отварања понуде. 
Рок и начин плаћања ће се вршити у року до 20 дана од дана приејма исправног рачуна. 
Врста продаје: стална и гарантована, период испоруке: годину дана од дана ступања на 
снагу Уговора од 00:00 часова до 24:00 часова. Капацитет испоруке на бази табеларног 
приказа по мерном месту и месту испоруке сва мерна места ЈКП „Пијаца“ Краљево за 
објекте прикључене на дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, 
на ниском напону и широкој потрошњи. 

Понуђач је уз конкурсну документацију доставио објављену  измену и допуну конкурсне 
докуметације бр.02-69 од 21.11.2019.године(У конкурсној документацији на страни 9. у 
поглављу II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ , тачка 19. Рок и начин 
плаћања  брише се у целости тако да сада гласи:„Плаћање ће се вршити у року од 45 дана 
од дана пријема исправног рачуна на писарници ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е 
Краљево, под условима утврђеним моделом уговора.;У конкурсној документацији на 
страни 13. у поглављу III  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, алинеја 5 Рок и начин плаћања брише се у 
целости тако да сада гласи: “ • Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року 
до  45 дана (за Наручиоца је прихватљив рок од најмање 45 дана) од дана пријема 
исправног рачуна на писарници ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е, Краљево, под 
условима утврђеним моделом уговора.; У конкурсној документацији на старни 32,  Модел 
уговора, у члану 3     брише се у целости став 5. и сада гласи: „У цену из става 1 и 2 овог 
члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати  трошкови накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и 
коришћења преносног и дистрибутивног система, накнада за енергетску ефикасност и 
порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац.“);; обавештење о продужетку рока за 



подношење понуда бр.02-70 од 21.11.2019.године(Понуде се достављају до 29.11.2019. 
године (среда), до 12 часова, на адресу ЈКП“Пијаца“Краљево,ул. Београдска 42Е).и 
одговоре на питања понуђача који су  објављени су на Порталу јавних набавки дана 
21.11.2019.године. 

 
 

3.  „JП ЕПС Београд“, ул. Царице Милице бр.2 11000 Београд, понудио је јединичну цену од  
58,14 евра без ПДВ-а  по MWh. 
Период важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. Врста и количина добара: 
електрична енергија према стварно испорученој количини ел. Енергије за обрачунски 
период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до 602 MWh. 
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу. 
Уговорена јединична цена је фиксна. У понуђеној цени урачунати су и трошкови 
балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система, накнаде за подстицај обновљивих извора енергије и порез на 
додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима РС на основу 
рачуна који испоставља продавац. Цена у понуди је исказана у еврима, ради оцене понуда 
за прерачун у динаре, користиће се одговарајући средњи девизни курс НБС на дан 
отварања понуде. 
Рок и начин плаћања ће се вршити у року до 20 дана од дана приејма исправног рачуна. 
Врста продаје: стална и гарантована, период испоруке: годину дана од дана ступања на 
снагу Уговора од 00:00 часова до 24:00 часова. Капацитет испоруке на бази табеларног 
приказа по мерном месту и месту испоруке сва мерна места ЈКП „Пијаца“ Краљево за 
објекте прикључене на дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, 
на ниском напону и широкој потрошњи. 
Понуђач је уз конкурсну документацију доставио објављену  измену и допуну конкурсне 
докуметације бр.02-69 од 21.11.2019.године(У конкурсној документацији на страни 9. у 
поглављу II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ , тачка 19. Рок и начин 
плаћања  брише се у целости тако да сада гласи:„Плаћање ће се вршити у року од 45 дана 
од дана пријема исправног рачуна на писарници ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е 
Краљево, под условима утврђеним моделом уговора.;У конкурсној документацији на 
страни 13. у поглављу III  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, алинеја 5 Рок и начин плаћања брише се у 
целости тако да сада гласи: “ • Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року 
до  45 дана (за Наручиоца је прихватљив рок од најмање 45 дана) од дана пријема 
исправног рачуна на писарници ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е, Краљево, под 
условима утврђеним моделом уговора.; У конкурсној документацији на старни 32,  Модел 
уговора, у члану 3     брише се у целости став 5. и сада гласи: „У цену из става 1 и 2 овог 
члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати  трошкови накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и 
коришћења преносног и дистрибутивног система, накнада за енергетску ефикасност и 
порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац.“);; обавештење о продужетку рока за 
подношење понуда бр.02-70 од 21.11.2019.године(Понуде се достављају до 29.11.2019. 
године (среда), до 12 часова, на адресу ЈКП“Пијаца“Краљево,ул. Београдска 42Е).и 
одговоре на питања понуђача који су  објављени су на Порталу јавних набавки дана 
21.11.2019.године. 

 

Конкурсном документацијом у одељку II Упуство понуђачима како да сачине понуду тачком 22 

одређено је да ће се избор најповољније понуде извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  



Рангирање понуда: 

1. „JП ЕПС Београд“, ул. Царице Милице бр.2 11000 Београд, понудио је јединичну цену од  
58,14 евра без ПДВ-а  по MWh. 
 

2. „ ENERGIA GAS AND POWER “д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића 40/IV, 11070 Нови 
Београд, понудио је јединичну цену од  58,64 евра без ПДВ-а  по MWh. 
 

3.  „ RESTART ENERGY” д.о.о. Београд, Уроша Мартиновића 18/1, 11000 Београд, понудио је 
јединичну цену од  63,21 евра без ПДВ-а  по MWh. 
 

Уговор се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном завршетка законске 

процедуре промене снабдевача – достављањем писмене потврде тренутног снабдевача којом се 

потврђује да је са купцем регулисао међусобне финансијске обавезе по основу снабдевања, 

доспеле на дан издавања потврде и очитавања стања на бројилу 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по 

понуђенојј јединичној цени, а према стварно испорученој количини електричне енергије за 

обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима 

утврђеним уговором, све до вредности за количину енергије од  602 МWh. 

Како је по објављеном конкурсу за набавку електричне енергије за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем, на годишњем нивоу бр. ЈН бр. 6/19 достављене три понуде а најниже 

понуђена цена је достављена од стране попнуђача JП ЕПС Београд“, ул. Царице Милице бр.2 

11000 Београд, који је понудио  јединичну цену од  58,14  евра, без ПДВ  по MWh, број понуде 01-

1133  од 29.11.2019. са роком плаћања 45 данa од дана пријема фактуре,  то је донета одлука као у 

диспозитиву. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу                                    Ј.К.П.“Пијаца“Краљево 

поднети захтев за заштиту права                                                              д и р е к т о р 

у року од 10 дана од дана пријема исте.                                                  Драган Вулић 

 

                                                                                                               

                       


