
 
 

 

БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О 

КРАГУЈЕВАЦ 

 
 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ 

НАБАВКЕ  

 
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

БРОЈ Н-01/2021 

 

 
Рок за достављање понуда: До 05.02.2021. године до 10:00 часова 

Јавно отварање:  05.02.2021. године у 10:30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крагујевац, јануар 2021. године 

 

 

 

 



 
 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама 

 („Службени галасник РС“ број 91/2019)  

Бизнис иновациони центар д.о.о,  

Крагујевац, улица Трг тополиваца бр.  4 

 

Упућује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Бизнис иновациони центар д.о.о, улица 

Трг тополиваца број 4, 34000 Крагујевац, www.bickg.rs 

 

Врста наручиоца: Јавни - Привредно друштво 

 

Врста поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује  

 

Предмет набавке: Набавка електричне енергије 

 

Број набавке: Н-01/2021 

 

Број партија: Нема. 

Електронска понуда: Не. 

Динамичка набавка: Не. 

 

Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена. Уговор ће бити додељен 

једном понуђачу који понуди најнижу цену према условима које је одредио наручилац. 

 

Рок за достављање понуда је 05.02.2021. године до 10:00 часова. Понуде са 

одговарајућом документацијом (коју Вам достављамо у прилогу) се подносе поштом, 

препоручено,  или лично на адресу наручиоца Бизнис иновациони центар д.о.о, улица 

Трг тополиваца бр. 4, 34000 Крагујевац. Понуду доставити у затвореној коверти са 

обавезном назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ -ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  БРОЈ Н-01/2021, 

НАЗИВ – Набавка електричне енергије 

На полеђини коверте обавезно назив, адресу, број телефона понуђача и име особе за 

контакт. 

Отварање понуда ће се обавити јавно, 05.02.2021. године у 10:30 часова, у просторијама 

Бизнис иновациуоног центра д.о.о, канцеларија број 104. Јавност подразумева присуство 

представника понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају 

предати посебно писмено овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда, 

издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

 

Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.  

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Додатне информације се могу добити на телефон 065/8800788, лице за контакт Иван 

Марковић или на мејл адресу i.markovic@bickg.rs.  

 

Извршилац на пословима јавних набавки 

Иван Марковић 

 

 

 

http://www.bickg.rs/


 
 

Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку електричне енергије  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача 

(e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив 

банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 



 
 

Образац 2 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

 

Назив 

понуђача: 

 

 

 

 

На основу позива за подношење понуда бр. Н-01/2021  

Набавка добра – Електрична енергија, 

достављамо 

 

ПОНУДУ 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 

Уз понуду прилажемо прилоге тражене конкурсном документацијом. 

 

Важност понуде износи 30 дана  од дана  отварања понуда. 

 

Обавезујемо се да ћемо испоруку извршити самостално. 

 

Наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

У ________________ дана ________2021.год. 

 

            Потпис овлашћеног лица понуђача 

            _______________________________ 

                                                            М.П.   

 

 

 

 

 

 



 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

Бр. 

поз. 

Опис 

предмета 

набавке 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(са ПДВ-

ом) 

Укупна 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

цена 

(са ПДВ-ом) 

1. Активна 

електрична 

енергија VT 

kWh 
45.000         

2. Активна 

електрична 

енергија NT 

kWh 
15.000     

     УКУПНО   

 

Мернa места (број места мерења/места примопредаје): 

 

 

Бизнис Иновациони центар 

РБ ТС Број бројила   Број бројила ЕД број 

1 ТС 3.09   З-Камиони   БИЦ 0010691 56ЗДС30903 

 

Комерцијални услови: 

 Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купца 

 У цену услуга укључени су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови 

наканаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови 

услуге преноса и дистрибуције електричне енергије и порез на додaту вредност. 

 

 Рок плаћања је ____________ дана по пријему фактуре (рачуна) за испоручену 

електричну енергију . 
. 

 Период испоруке:  на период од 12 месеци од 00:00h дo 24:00h централно-европском 

времену (ЦЕТ). 

 Место и начин испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу 

техничким спецификација датим у конкурсној документацији. 

 

Понуду дајем: а) самостално 

б) у групи понуђача 

в) са подизвођачем 

 

  

 

 

 

У ________________ дана ________2021.год. 

 

            Потпис овлашћеног лица понуђача 

            _______________________________ 

                                                            М.П.   



 
 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

ТАБЕЛА I 

 

 

Бр. 

поз. 

Опис 

предмета 

набавке 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(са ПДВ-

ом) 

Укупна 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

цена 

(са ПДВ-ом) 

1. Активна 

електрична 

енергија VT 

kWh 
45.000         

2. Активна 

електрична 

енергија NT 

kWh 
15.000     

     УКУПНО   

 

 

 

 

 

 

 

 

У _______________________ дана ________2021.г. 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

 

                                                            М.П.                         _____________________________ 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР 
о набавци добара– електрична енергија за потпуно снабдевање. 

 

 

1. БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О, Ул. Трг тополиваца 4, Крагујевац, 

матични број 20430907,  ПИБ:105683003,  коју заступа  директор Момчило 

Сретеновић  (у даљем тексту: Купац) и 

 

2. „________________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, 

матични број ______________________ и ПИБ ________________ којег заступа 

директор ___________________ (у даљем тексту: Снабдевач), 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а) ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 

подизвршиоцима", ако наступа  са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе 

понуђача" и попунити податке). 

Уговорне  стране сагласно  констатују: 

- да је Купац, спровео поступак набавке електричне енергије на коју се Закон не 

примењује 

- да је Снабдевач доставио понуду бр.________од ___________2021. године, заведену код 

купца под бројем._________од _____________2021. године, која у потпуности испуњава 

захтеве Купца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора. 

 
Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за 

потребе Бизнис иновационог центра д.о.о , Ул. Трг тополиваца 4, Крагујевац. 

Снабдевач се обавезују да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме 

и плати електричну енергију у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу 

са понудом Снабдевача број ____________од _______________2021. године у свему у 

складу са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 

електричне енергије. 

 

Количина и квалитет електричне енергије 
Члан 2 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје односно преузимања и плаћања 
електричне енергије према следећем: 

 
- Врста продаје: потпуно снадбевање електричном енергијом са балансном   
одговорношћу 
  
-   Капацитет испоруке: јединична цена по kWh на бази месечних дијаграма потрошње 



 
 

 
-   Период испоруке:  
На период од 12 месеци од 00:00h дo 24:00h према централно-европском времену (ЦЕТ). 

 
-Количина енергије: на основу остварене потрошње купца 

 

Снадбевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 

буде у складу са са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 

Правила о раду преносног система (Сл. гласник РС, број 79/2014) и Правилима о 

раду дистрибутивног система  и Уредбом о условима испоруке и снабдевања 

електричном  енергијијом (Сл. гласник РС, бр. 63/2013) и Правилима о раду тржишта 

електричне енергије (Сл. гласник РС, 120/2012  и 120/2014) као и са свим другим 

важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање 

предметне услуге и Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 

 

Цена електричне енергије 

 

Члан 3. 
Снадбевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије  изврши  по ценама 
из табеле : 
 

Бр. 

поз. 

Опис 

предмета 

набавке 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(са ПДВ-ом) 

1. Активна 

електрична 

енергија  Вт 

    

2. Активна 

електрична 

енергија  Нт 

  

 
 
1. Цена активне енергије  је дата без трошкова приступа и преноса електричне 

енргије као и без трошења зе повлашћене произвођаче електричне енергије. Ови 
трошкови ће се обрачунавати по Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике 
Србије и која је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 
У цену активне енергије нису урачунати трошкови приступа систему за пренос 

електричне енергије Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за 
приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност 
Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

 

Место испоруке 

Члан 4. 
Место испоруке су мерна места  купца (Наручиоца) прикључено на дистрибутивни 
систем и то у складу са техничком спецификацијом Наручиоца. 
Мерна места:  Трг тополиваца 4, ТС 3.09   З-Камиони 
  
 



 
 

 

Обрачун утрошене електричне енергије 

 

Члан 5. 

 
Снадбевач 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, Снадбевач издаје купцу рачун за испоручену 
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,обрачунски период 
као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга,као и накнаде прописане 
законом, порезе и остале обавезе или информације у складу са Законом о енергетици ( 
«Сл. Гласник РС», бр. 145/2014). Снадбевач рачун доставља поштом. 

 

 
                                Услови и начин плаћања преузете електричне енергије 

 

Члан 6. 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снадбевача, по писменим инструкцијама 
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снадбевачу уплати на рачун укупан износ 
цене за преузету електричну енергију.  
Купац је дужан да плати до ___________ дана по пријему фактуре за испоручену 
електричну енергију.  
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да снадбевачу, за период 
доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на 
основу обрачуна камате, испостављеног од стране Снадбевача.  
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на 
терет Снадбевача.  
Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене 
Законом, ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене 
грешке) и ако су резултати посебног договора између Купца и Снадбевача 
(протокол,отпис камате и сл.) 

Гаранције 
Члан 7. 

Приликом закључења уговора Снадбевач је дужан да у корист купца достави 
регистровану меницу као средство обезбеђења и то:  
- једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро 
извршење посла -менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом „без 
протеста“, на износ од 10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од 
коначног извршења уговора -копију картона депонованих потписа 

 
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати – 
уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако снадбевач:  
- не испуњава одредбе Уговора 
- неуредно испуњава одредбе Уговор 

- не поштује рокове предвиђене у члану 2 овог Уговора. 

  



 
 

За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се 
и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.  
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења 
која води НБС и Одлуком о ближим условима,садржини и начину вођења регистра 
меница и меничних овлашћења НБС.Меница и менично овлашћење треба да буду 
оверени печатом и потписани од стране лица овлашћеног за распологање финансијским 
средствима наведеног у приложеном депо картону.  
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским 
средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју снадбевач наводи у 
меничном овлашћењу.  
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви,безусловни,и 
плативи на први позив и без права на приговор,не могу да садрже додатне услове за 
исплату,краће рокове као и мањи износ од оног што одреди купац. Све евентуалне 
спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће 
надлежни суд у Пожаревцу.  
Уколико Снадбевач приликом закључења уговора не достави меницу,менично 
овлашћење, као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано сматраће се 
да уговор није ни закључен, а Купац може уговор закључити са трећим лицем. 

 

Резервно снадбевање 
Члан 8. 

Снадбевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са Законом о 
енергетици. („Сл.гласник РС“ 145/2014). 

 

Виша сила 
Члан 9. 

 
Виша сила ослобађа Снадбевача обавезе да испоручи,а Купца да преузме количине 
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.  
Као виша сила, за Снадбевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји 
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и слично), као и 
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају 
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или 
избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и 
оператера преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а 
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања више силе.  
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снадбевача да понуђени и 
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снадбевача буде редукован, изван 
одредби претходних ставова овог члана уговора. 

Раскид уговора 
Члан 10. 

 
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 

Решавање спорова 
Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 
уговором,настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. Снадбевач и 



 
 

Купац, уколико је по законима Републике Србије Снадбевач домаће лице, су сагласни да 
је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим 
уговором надлежан стварно надлежни суд по Закону Републике Србије у Крагујевцу и да 
се за све што није посебно утврђено овим уговором примењује Закон о облигационом 
односима у верзији која је у примени у Републици Србији и други материјални закони и 
прописи Републике Србије.   
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спорова насталог међу 
уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе 
утврђене уговором под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и 
другим прописма који се односе на извршење обавеза утврђених уговором. 

Завршне одредбе 
Члан 12 

 
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 
предмет овог уговора.  

 

Период важења уговора 
Члан 13. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 
овере печатом.  
Уговор се закључује за период од завршетка законске  процедуре промене снабдевача  на 

период од 12 месеци од 00:00h дo 24:00h према централно-европском времену (ЦЕТ). 

 

 

 

 

 

Измене и допуне уговора 
Члан 14. 

 
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем 
анекса овог уговора уз обострану сагласност. 

 

Члан 15. 

 
Овај уговор је сачињен у 6(шест) оригиналних примерака на српском језику, по три 
примерка за сваку уговорну страну. 

 

 

ЗА КУПЦА                 ЗА  СНАБДЕВАЧА 
Директор                           Директор 

__________________                                                                        __________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

УПУТСВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Понуђачи који желе да учествују у поступку набавке – Електричне енергије  потребно 

је да попуне, потпишу и овере печатом обрасце и то: 

- Образац 1 – Подаци о понуђачу; 

- Образац 2 – Образац понуде; 

- Образац – Спецификација 

- Образац- Структура цене 

Уколико понуђач исправи било који податак користећи коректор или на било који 

други начин, мора поред те исправке да потпише и овери печатом. 

Неблаговремене и неисправно попуњене понуде неће се разматрати приликом одабира 

најповољнијег понуђача. 

 


