
Наручилац: OШ „Вељко Влаховић“ 
Седиште: Крушчић, М.Тита бр.37 
Број: 46-07/18 
Датум: 12.02.2018.године 
  
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15; у даљем тексту: ЗЈН), наручилац доноси:  
  

О Д Л У К У  
о додели уговора 

  
I Уговор за јавну набавку добара електричне енергије за потпуно снадбевање у 
поступку мале вредности додељује се понуђачу Јавно предузеће Електропривреда 
Србије  Београд  за понуду број:  18.01-66342/1-18 од 05.02.2018. године.  
II Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 30.01.2018. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 
набавке  мале вредности  бр.13-07/18, за јавну набавку добара –електричне енергије за 
потпуно снадбевање бр.1/18. 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 31.01.2018.године. 
 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна  понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и о томе сачинила извештај. 
 У извештају о стручној оцени понуда, бр.45-07/17, од 12.02.2018.године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
1) Предмет јавне набавке је: набавка добара електричне енергије за потпуно 
снадбевање. 
2)  Процењена вредност јавне набавке износи: 516.666,00 динара 
3)  Укупан број поднетих понуда: једнa 

                  Основни подаци о понуђачима 
Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 

 Јавно предузеће 
Електропривреда Србије  
Београд 
Царице Милице бр. 2 
ПИБ:103920327 
МБ:20053658 
 

 / 



 
 
4)   Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена   
  
Ред. Бр. Назив/име понуђача Понуђена цена без 

ПДВ -а 
Понуђена цена са 
ПДВ-ом 

1. Јавно предузеће 
Електропривреда 
Србије  Београд 
Царице Милице бр. 
2 
 

214.424,30 динара  257.309,16 динара 

 
Комисија је након отврања и прегледа достављене понуде констатовала да је понуђач 
доставио сву тражену документацију, да испуњава све предвиђене услове, да укупна 
понуђена цена не прелази износ  процењене вредности и да је као таква прихватљива. 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 
понуђачу Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд за понуду број:18.01-
66342/1-18 од 05.02.2018. године, које је једино поднело понуду, а која је као таква 
прихватљива. 
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној 
набавци додељује понуђачу Јавно предузеће  Електропривреда Србије Београд за 
понуду број:  18.01-66342/1-18 од 05.02.2018. године. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 од дана њеног 
објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки.  
  
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Директор 
 
                                                                                                                Драгица Радмановић 


