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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015 ), Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈНМВ, бр. 46 од 

18.01.2019. године, в.д.директор Средње школе у Кладову доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБРА) 

РЕДНИ БРОЈ 2/2019   

 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: ЈП ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ'' из 

Београда, ул. Балканска бр. 13, понуда број: 18.01-12509/1-19 од 10.01.2019. године, код 

наручиоца заведена под бројем: 34 од 16.01.2019. године. 

                                                              О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 08.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке број: 2/2019. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки, дана 

09.01.2019. године, којим је утврђен рок од 8 дана за доставу понуда, тачније до 

17.01.2019. године. 

До истека рока за подношења понуда на адресу наручиоца приспела је 1 ( једна ) 

понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 41 од 17.01.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној 

оцени понуда, датa у Извештају број 46  од 18.01.2019. године. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за потребе школе, за период 

од фебруара 2019. године до јануара 2020. године (период од годину дана од дана 

завршетка поступка промене снабдевача тј. очитавања бројила). 

Назив и ознака из општег речника набавки, ОРН: 09310000. 

Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.  

Поступак јавне набавке се спроводи самостално. 

            Процењена вредност јавне набавке је 762.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 



 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Јавна набавка предвиђена је у плану набавки наручиоца за 2019. годину, под 

редним бројем 2/2019.  

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за потребе школе. 

Средства за јавну набавку предвиђена су Финансијским планом Школе за 2019. 

годину и пројекцијом финансијског плана за 2020. годину. 

Средства су предвиђена у оквиру Конта – 421211;  

Укупна вредност: 762.000,00 динара;  

Оквирни датум покретања поступка је јануар 2019. године. 

Оквирни датум закључења уговора је фебруар 2019. године. 

Оквирни датум извршења уговора је јануар 2020. године.  

Набавка се спроводи у циљу континуираног снабдевања школе електричном 

енергијом током периода од годину дана (фебруар 2019.г. – јануар 2020.г.) 

Процена вредности пројектоване потрошње извршена је на основу анализе 

потрошње електричне енргије у претходним годинама и анализом ценовника 

потенцијалних понуђача регистрованих за енергетску делатност – дистрибуција 

електричне енергије, сазнањем путем интернета. 

 

3. Одступања од плана набавки са образложењем:  

 

     Нема одступања од плана набавки за 2019. годину. 

4. У поступку јавне набавке учествовао је 1 ( један ) понуђач. 

Основни подаци о понуђачима: 

Р. б. Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача  

1.   ЈП ''Електропривреда Србије'' , ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд 

 Понуђач наступа у поступку самостално. 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуда:  

 

Ниједна од пристиглих понуда на адресу наручиоца није одбијена. 

 

6. Критеријум за доделу уговора: 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок плаћања. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

Назив и седиште 

понуђача 

                        Елементи критеријума  

Укупнна понуђена цена за 

пројектовану потрошњу 

електричне енергије у вишој и 

нижој тарифи (са 

трошковима балансирања) за 

67.500 kWh (58.500 kWh + 

9.000 kWh)  без ПДВ 

Рок плаћања 

 

ЈП ''Електропривреда 

Србије'' , ул. Балканска бр. 

13, 11000 Београд 

 

524.565,00 динара 

 

 45 дана од дана 

испоставе фактуре  

Снабдевача 

            8. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку констатовала је да је најповољнија понуда понуђача ’’ЈП 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈА’’ из Београда, ул. Балканска бр. 13, те је предложила 

наручиоцу да њему додели уговор.  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 

за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца.  

Захтев за заштиту права подноси се 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 од 60.000,00 динара (број 

жиро рачуна: 840-30678845-06). 

 

                                                                                            В.д. директор, 

                                                                                     ____________________ 

                                                                                           Зоран Николић 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки и  

интернет страници наручиоца у року  

од три дана од дана доношења одлуке. 


