
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац  ЈНМВ‐13/2017 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
За набавку добара – Електрична енергија 

- Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 
(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 

- Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца (наручиоца). 
- Снабдевач је дужан да електричну енергију испоручи до прикључка електричне 

инсталације или мреже објекта наручиоца на електродистрибутивну мрежу, поштујући 
услове дате Законом о енергетици, Правилима о раду преносног система и Правилима о 
раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије. 

- Врста продаје: стална и гарантована. 
- Капацитет испоруке: према спецификацији у прилогу – на бази предвиђене годишње 

потрошње. 
- Период испоруке: непрекидно 00:00h-24:00h по средњеевропском времену, до истека 

уговора. 
- Место испоруке: објекти ЈКП „Обреновац“ Обреновац прикључени на дистрибутивни систем 

у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. 
 

Р.бр. Локација ЕД број Стандард 

Одобрена 
снага 

(kW) 

Јединица 
мере 

(kWh) 

Ознака 

Тарифе 
Оквирне количине 

1. Депонија 
81953401 

Сл. Гласник 
57/2011 

250 
kWh VT 63300 

kWh NT 23200 

2. Дирекција 
99921591 

Сл. Гласник 
57/2011 

50 
kWh VT 175000 

kWh NT 81000 

3. Ново гробље 
94400910 

Сл. Гласник 
57/2011 

60 
kWh VT 15800 

kWh NT 8000 

4. Бања 1 
26215231 Сл. Гласник 

57/2011 
17,25 kWh JT 4500 

5. Зелена пијаца 1 
26578591 

Сл. Гласник 
57/2011 

17,25 
kWh VT 70000 

kWh NT 43000 

6. Зелена пијаца 2 
99164640 Сл. Гласник 

57/2011 
5,75 kWh ЈT 1000 

7. Мирићића двориште 1 
46030900 Сл. Гласник 

57/2011 
17,25 kWh JT 8000 
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8. Старо гробље 
41839511 Сл. Гласник  

57/2011 
17,25 kWh JT 50600 

 УКУПНО VT kWh 324.100

 УКУПНО NT kWh 155.200

 УКУПНО ЈТ kWh 64.100

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за 
испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим 
наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне 
енергије. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача). 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Захтев у погледу рока важења понуде: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде на може мењати понуду. 
Начин испоруке: Стална и гарантована према потребама наручиоца, на бази предвиђене 
годишње потрошње. 
Гарантни рок: У складу са одредбама докумената из техничке спецификације. 
Количина и опис добара: Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене 
потрошње купца (наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је 
балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 
Захтев у погледу начина спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: У 
складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012). 
Квалитет и начин утврђивања квалитета (потреба за одређивањем надзорног органа): Врста 
и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и 
изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012) и 
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 
Место и период испоруке добра: Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на ниском напону и категорији широке потрошње. 
Период испоруке три дана од потписивања уговора до спровођења нове јавне набавке, односно до 
реализације Уговора у висини процењене вредности јавне набавке у износу од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а од 00:00 до 24:00 часа. 
Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5. Закона о 
енергетици: Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано :  
''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања 
снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:  
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;  
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.''  

 
5 од 37 

 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац  ЈНМВ‐13/2017 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“. Наручилац ће као најнижу понуђену цену оцењивати Најнижу понуђену 
укупну цену без ПДВ-а за оквирне количине дефинисане у Техничкој спецификацији 
и Обрасцу структуре цене. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за оквирне количине изражене у табели 
(Образац структуре цене) служи искључиво за упоређивање и рангирање понуда. 
Наручилац ће за набавку добра, које јр предмет јавне набавке, користити 
средства до максималног износа од 5.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног 
понуђача који је дао дужи рок важења понуде. Уколико две или више понуда и након 
претходног резервног критеријума имају исту понуђену цену, понуда ће бити изабрана 
жребом (извлачењем из шешира) уз присуство овлашћених представника понуђача. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће председник Комисије 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор о јавној набавци. 
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Наручилац ће 

као најнижу понуђену цену оцењивати Најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а за оквирне количине 

дефинисане у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене. Укупна понуђена цена без ПДВ-а за 

оквирне количине изражене у табели (Образац структуре цене) служи искључиво за упоређивање и 

рангирање понуда. Наручилац ће за набавку добра, које јр предмет јавне набавке, користити средства 

до максималног износа од 5.000.000,00 динара без ПДВ. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи 
рок важења понуде. Уколико две или више понуда и након претходног резервног критеријума имају исту 
понуђену цену, понуда ће бити изабрана жребом (извлачењем из шешира) уз присуство овлашћених 
представника понуђача. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у кутију одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач. 
20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена или неприхватљива. 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. 

 Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН. 
 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за 
доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: komercijalajkp@gmail.com, 
факсом на број 011/8721-824 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту 
права. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази 
до застоја рока за 
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Ред. Бр. Опис предмета јавне набавке: 
Уговор о потпуном снабдевању 
електричном енергијом. 

Цене 

1. Укупна цена без ПДВ-а за оквирне 
количине дефинисане у Техничкој 
спецификацији и Обрасцу 
структуре цене. 

 

 

______________________________динара 
без ПДВ-а. 

  

2. Укупан ПДВ �

3. Укупна цена са ПДВ-ом за оквирне 
количине дефинисане у Техничкој 
спецификацији и Обрасцу 
структуре цене. 

 

 

______________________________динара 
са ПДВ-ом. 

  

4. 

Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу 
за претходни месец, а по пријему фактуре 
(рачуна) за испоручене количине 
електричне енергије коју испоставља 
добављач (Снабдевач) на основу 
документа којим наручилац (Купац) и 
добављач (Снабдевач) потврђују 
испоручене количине електричне енергије. 

5. 

Период испоруке 

Почев од потписивања уговора односно 
најкасније три дана од дана потписивања 
уговора до спровођења нове јавне 
набавке, односно до реализације Уговора у 
висини процењене вредности јавне 
набавке без ПДВ-а од 00:00 до 24:00 h. 

6. 

Место и начин испоруке 

Мерна места купца (наручиоца) 
прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и 
широкој потрошњи. Стална и гарантована 
према потребама наручиоца, на бази 
предвиђене годишње потрошње. 

 
23 од 37 



7. 
Рок важења понуде 

_____________________ дана од дана 
отварања понуда.  

8. 
Гарантни рок 

У складу са одредбама докумената из 
техничке спецификације. 
 

9. Захтев у погледу начина 
спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције 
квалитета: 

У складу са документом Правила о раду 
тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012). 
 

 
 
 

Напомена: Укупна понуђена цена без ПДВ-а за оквирне количине изражене у 
табели (Образац структуре цене) служи искључиво за упоређивање и рангирање 
понуда. Наручилац ће за набавку добра, које јр предмет јавне набавке, користити 
средства до максималног износа од 5.000.000,00 динара без ПДВ. 
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енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије. 

Цена електричне енергије  

Члан 3. 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије ВТ износ од ____________ динара без пдв-а + 
трошкови наведени у обрасцу структуре цене.  
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије НТ износ од ____________ динара без пдв-а + 
трошкови наведени у обрасцу структуре цене.  
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије ЈТ износ од ____________ динара без пдв-а + 
трошкови наведени у обрасцу структуре цене.        

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за оквирне количине изражене у табели (Образац структуре цене) служи 

искључиво за упоређивање и рангирање понуда. Наручилац ће за набавку добра, које јр предмет јавне набавке, 

користити средства до максималног износа од 5.000.000,00 динара без ПДВ. 

У цену из става 1.овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне 
енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије,као ни накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача ел.енергије. Трошкове из става 2. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, 
фактурисати 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 електричнеенергије, а у 
складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. Цена обухвата цену електричне 
енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. Акциза за 
утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне енергије. После закључења уговора цене 
електричне енергије утврђују се и мењају у складу са кретањем цена на тржишту у Републици Србији, односно уколико је 
промена цене предвиђена посебним прописима.  

Купац ће набављати предметно добро (електричну енергију) до максималног износа опредељених финансијских 
средстава за предметну јавну набавку. 

Место испоруке  

Члан 4. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем укатегорији потрошње 
наниском напону и широкој потрошњи у складу са ознакама ЕД из табела конкурсне документације. Снабдевач сноси све 
ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 
-Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца наведена у конкурсној документацији. 
-Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 
 
Обрачун утрошене електричне енергије 

Члан 5. 

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити 
очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан 
податак користиће се податак оператора преносног система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи 
исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану ценупружених посебно уговорених услуга, као и 
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.Снабдевач 
рачун доставља поштом. 

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије 

Члан 6. 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20-ог у текућем месецу за претходни месец. У случају да 
Купац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Снабдевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану 
законом.  
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XIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

(I део структуре цене): 

Редни 
број 

Предмет 
Јединица 
мере 

Јединична 
цена без ПДВ-а 

ПДВ 
Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Оквирне количине 
(Пројектована 

просечна потрошња 
електричне енергије 
за период од 12 
дванаест месеци) 

/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Електрична 
енергија ВТ 

kWh 
   324.100 

2. Електрична 
енергија НТ 

kWh 
   155.200 

3. Електрична 
енергија ЈТ kWh 

   64.100 

4. УКУПНО (укупна цена без ПДВ-а 
према оквирним количинама): 

 / 

1. Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Колона 3: Уписати јединичну цену по kWh без ПДВ-а; 
Колона 4: Уписати ПДВ-а; 
Колона 5:  Уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
Ред УКУПНО: (укупна цена без ПДВ-а према оквирним количинама). 
(II део структуре цене): 

Посебно исказани трошкови у %
трошкови превоза  

Трошкови материјала  

трошкови осигурања  

евентуалне попусте  

Остало  

УКУПНО 100% 

(II део структуре цене): 
Понуђач може да искаже наведене трошкове добара у %. Уколико има и неких других трошкова који нису 
наведени у образцу структуре цене понуђач их може исказати. 

Критеријум за оцену понуда – Најнижа понуђена цена“. Наручилац ће као најнижу понуђену цену 

оцењивати Најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а за оквирне количине дефинисане у Техничкој 

спецификацији и Обрасцу структуре цене. Укупна понуђена цена без ПДВ-а за оквирне количине 

изражене у табели (Образац структуре цене) служи искључиво за упоређивање и рангирање понуда. 

Наручилац ће за набавку добра, које јр предмет јавне набавке, користити средства до максималног 

износа од 5.000.000,00 динара без ПДВ. 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СВЕ ПОДАТКЕ КАКО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО У ТАБЕЛИ (табела 
мора бити у потпуности попуњена). Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише 
све податке како је предвиђено у табели. Цена мора бити исказана у динарима. Цена је фиксна и не може 
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