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Наручилац: Средња стручна 
школа, Црвенка 

Адреса: Маршала Тита 107 
Број одлуке: 1-611-169/7 
Датум: 25.03.2019.године 
 
 
На основу одредаба члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Средње стручне школе у Црвенки 
доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

 
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 1/2019 

 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО 
СНАБДЕВАЊЕ за потребе Средње стручне школе у Црвенки, у поступку јавне 
набавке добара мале вредности, ЈН број 1/2019, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу ЈП 
''ЕПС Београд'', Макензијева бр. 37, Београд,  понуда број: 18.01-149159/1-19 од 
18.03.2019. године, код наручиоца заведена под бројем 1-611-169/3 од 22.03.2019. 
године, по цени од 543.569,22 динара без ПДВ-а. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац Средња стручна школа, Црвенка ул. Маршала Тита бр. 107, је дана 
14.03.2019. године донео Одлуку број 1-611-165/1 о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за 
потребе Средње стручне школе, редни број јавне набавке ЈН 1/2019. 
 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 14.03.2019. године. Позив 
за подношење понуда и конкурсна документација у прилогу, послан je путем 
препоручене пошиљке са повратницом сходно члану 39. став 5. Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на следеће 
адресе: 
- ''ЕПС Снабдевање'' д.о.о Београд, Макензијева бр. 37; 
- ''НИС'' а.д Нови Сад, Народног фронта бр. 12; 
- ''Петрол'' д.о.о Београд, Патријарха Димитрија бр. 12в. 
 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 
понуда броj: 1-611-169/4 од 25.03.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем 
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тексту: „Комисија“) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају о 
стручној оцени понуда број: 1-611-169/6 од 25.03.2019.године. 
У Извештају о стручној оцени понуда број: 1-611-169/6 од 25.03.2019. године, 
Комисија је констатовала следеће: 
 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: добра 
2) Предмет јавне набавке: електрична енергија за потпуно снабдевање према 

Техничкој спецификацији за потребе Средње стручне школе 
3) Назив и ознака из општег речника набавки: 0931000 – Електрична 

енергија. 
4) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.073.758,00 динара. 

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

Jавна набавка добара – електрична енергија за потпуно снабдевање према 
Техничкој спецификацији предвиђена је Планом јавних набавки за 2019 
годину наручиоца Средње стручне школе у Црвенки. Планирана средства су 
у буџету Општине Кула и финансијском плану Средње стручне школе конто 
број: 421211. Предвиђен је поступак јавне набавке мале вредности, 
покретање поступка у марту 2019. године, закључење уговора у априлу 
2019. године и извршење истог од 01.05.2019. до 30.04.2020. године. 
 

3. Процењена вредност јавне набавке: 
 

Процењена вредност јавне набавке је 1.073.758,00 динара без ПДВ-а 
односно 1.288.509,28 динара са ПДВ-ом. 

 
4. Одступања од плана набавки: Не постоје одступања од Плана набавки. 
 
5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 
 
Наручилац спроводи јавну набавку добара у поступку мале вредности, обзиром да 
је у питању набавка добара чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу 
нижа од 5.000.000,00 динара, у смислу одредаба члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
6. Основни подаци о понуђачима: 
 
Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 
У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач. 
 
Благовремено, односно до 25.03.2019.године до 10,00 часова за потребе отварања 
понуда, примљена је 1 (једна) понуда, и то по следећем редоследу:  
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Ред.бр. Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште / шифра 
понуђача 

Датум пријема Час пријема 

1. 1-611-169/3 ЈП ''ЕПС Београд''  
Макензијева  бр.37, 
Београд, 
20053658 

22.03.2019. 9,30 

 
Неблаговремене понуде: Нема 
 
7. Понуда није одбијена. 
 
8. Критеријум за доделу уговора:  
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 
Ред.бр. Назив и седиште / шифра понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. ЈП ''ЕПС Београд''  
Макензијева бр. 37, Београд,  
20053658 

 
543.569,22 

 
9. Назив понуђача коме се додељује уговор: 
 
Комисија, после стручне оцене понуде, констатује да је одговарајућа и 
прихватљива понуда понуђача ЈП ''ЕПС Београд'' Макензијева бр. 37, Београд,  по 
јединичној цени од 6,66 динара без ПДВ-а односно 7,99 динара са ПДВ-ом односно 
по укупној цени од 543.569,22 динара без ПДВ-а односно 652.283,06 динара са 
ПДВ-ом, чији се избор предлаже наручиоцу, те да се на основу члана 108. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
донесе одлука о додели уговора као што следи: 
 
Уговор о јавној набавци електричне енергије за потпуно снабдевање према 
Техничкој спецификацији за потребе Средње стручне школе, у поступку јавне 
набавке добара мале вредности, ЈН број 1/2019, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу ЈП ''ЕПС 
Београд'' Макензијева бр. 37, Београд,  понуда број: 18.01-149159/1-19 од 
18.03.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 1-611-169/3 од 18.03.2019. 
године, по цени од 543.569,22 динара без ПДВ-а односно 652.283,06 динара са 
ПДВ-ом. 
 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Директор Средње стручне школе у Црвенки као одговорно лице наручиоца 
прихватио је предлог Комисије о додели уговора о јавној набавци електричне 
енергије за потпуно снабдевање за потребе Средње стручне школе, у поступку 
јавне набавке мале вредности, ЈН број 1/2019, па је донета одлука као у изреци. 



 4

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 
дана од дана њеног пријема, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Захтев се подноси 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 
наручиоцу. 
 
 
        Средња стручна школа, 
  
       директор, Александар Настић 
 
Доставити: 
- свим понуђачима у року  
од три дана од дана доношења  
-архиви 
 


