
 
 
Наручилац 

Предшколска 
установа „Пчелица“ 
Неготин 

 

Адреса Добропољска б.б. 
 

Место  19300 Неготин 
 

Број одлуке 181/1 
 

Датум 30.3.2020.год. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124 / 2012,14/2015 и 

68/2015 ),  директор Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, дана 30.3.2020. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
                                                                      о додели уговора 
 

          Наручилац, Предшколска установа „Пчелица“ Неготин доноси одлуку о ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке мале вредности број 1-3/2020 Набавка електричне енергије за потребе 
Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, ознака из општег речника набавки 09310000,  понуђачу 
ЈП ЕПС Београд, Балканска број 13, понуда примљена дана 27.3.2020. године  у 10,30 часова и 
заведена под бројем 178/1. 
 
 
                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана  16.3.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности у складу са чланом 39 став 1. Закона о јавним набавкама, бр.набавке 1-3/2020, за 
јавну набавку мале вредности-набавка електричне енергије за потребе Предшколске установе 
„Пчелица“ Неготин, ознака из општег речника набавки 09310000. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за достављање понуда на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници дана 20.3.2020..године. 

 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна (1)) понуда и то: 

1. ЈП ЕПС Београд, Балканска број 13, примљена дана 27.3.2020. године у 10,30 
часова и заведена под бројем 178/1 

 
 

 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 180/2 од 30.3.2020. године, Комисија је 

констатовала следеће: 
 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 
Предмет јавне набавке 

Електрична енергија 
 



 
Редни број јавне набавке               1-3/2020 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 
 

2.916.000,оо динара 
                                                      

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)       922.400,оо динара 

               
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)    1.106.880,оо динара 

           
 
2) Разлози и околности који оправдавају примену  поступка јавне набавке мале вредности. 

Наручилац спроводи наведени поступак сходно члану 39 став 1 Закона о јавним 
набавкама, односно из разлога што процењена вредност јавне набавке није већа од 5.000.000 
динара. 

       Основни подаци о лицима којима је наручилац упутитио позив за подношење понуде и 
разлози за упућивање позива тим лицима: 

Наручилац није упућивао позив за подношење понуда лично. 
3) Укупан број поднетих понуда  са основним подацима о понуђачима: једна 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  
ЈП ЕПС Београд, Балканска број 13, примљена дана 
27.3.2020. године у 10,30 часова и заведена под 
бројем 178/1 

                           НЕМА                     

 
4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и 

понуђена цена тих понуда: 
 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Подносилац 
понуде 

Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

/ / 
/ 

 
5) Критеријум за оцењивање понуде је  „ најниже понуђена цена „ по члану 85. Став 1 , 

тачка 2. Закона о јавним набавкама( „ Сл. гласник РС „бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена, узимајући у 
обзир и записник о прегледу понуда бр. 180/1 од 30.3.2020.године. 
 

 

                       Назив/име понуђача                                          Понуђена цена (без ПДВ-а) 

  

1 
ЈП ЕПС Београд, балканска број 13, примљена 
дана 27.3.2020. године у 10,30 часова и заведена 
под бројем 178/1 

922.400,оо динара 

 

   

   
 



 
 б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже 
понуђене цене  
 
 Наручилац није био у могућности да упоређивањем понуђених цена прихватљивих понуда 
дође до најниже цене.  

 
 
6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да су испуњени услови за доделу уговора, да 
је понуда  ЈП ЕПС Београд, Балканска број 13 , примљена дана 27.3.2020. године и заведена под 
бројем 178/1, ПИБ: 103920327, МБ:20053658, лице одговорно за потписивање уговора Горан 
Кнежевић, број рачуна: 845-484849-65 код Управе за трезор, благовремена, одговарајућа и 
прихватљива, самостална понуда,  рок плаћања 45 дана од пријема фактуре, рок важења понуде 92 
дана од дана отварања понуде, понуђена цена 922.400,оо динара без ПДВ-а и 1.106.880,оо динара са 
ПДВ-ом, и предложила наручиоцу да њему додели уговор. 
  
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку електричне 
енергије за потребе Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, ознака из општег речника 
набавки 09310000, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора  којом се 
понуда  понуђача ЈП ЕПС Београд, Балканска број 13, сматра најповољнијом 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.Копија захтева се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
(На основу члан 149.став 1 и 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС „ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
                                                                                                  
 

    Предшколска установа “Пчелица” 
                                                                                                                               Неготин 
                                                                                                                            директор 

                                                                                                                   Радмила Маџаревић 
 

                                                                                                        ________________________________ 


