
 
НАРУЧИЛАЦ :ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП  

БЕОГРАД , РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2   

Деловодни  број : 3749 

Датум : 17.12.2018.године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012,14/2015,68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број 3748 од 

17.12.2018. године доносим    

 

   ОДЛУКУ  

о додели Уговора у   поступку јавне набавке мале вредности–НАБАВКА  

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  шифра јавне набавке  ЈНМВ број 1/2019.  

 

                 Уговор се додељује 

Понуђачу «ЈП  ЕПС   Београд »  са седиштем у Београду улица Царице Милице 

број 2. са Понудом 1801-613846/1-18 од 6.12.2018.године. 

Матични број 20053658  ПИБ 103920327 , шифра делатности 3514, број рачуна 

845-484849-65  Управа за трезор. Понуђача заступа  директор Милорад Грчић.  

                                              

Образложење 

 

Наручилац је дана донео Одлуку број 3561 од 3.12.2018.године о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности -Набавка електричне енергије ,ЈНМВ  

1/2019. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана  5.12.2018.  године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда број 3747 од 14.12.2018. године, Комисија за јавну набавку (у 

даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у 

Извештају број  3748 од  17.12.2018 .године. 

 

 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

I  Предмет јавне набавке:  набавка  добара:  Електрична енергија  

 

II  Општи речник набавки : 09310000  елeктрична енергија  

III  Процењена вредност јавне набавке је 2.000.000,00  динара без 

обрачунатог пореза на додату вредност. 

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

- Оквирни датум закључивања Уговoр: децембар   2018.године 

 - Датум реализације јавне набавке:  1.01.2019. -31.12.2019.  године 

-  Извор финансирања јавне набавке: сопствена средства  и материјални         

трошкови из Трезора Републике Србије  

- Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа  понуђена цена 

- Поступак јавне набавке : набавка мале вредности  

 

V    У поступку јавне набавке учествовао  је  један   понуђач. 

Благовремено,  тј. до дана 14.12.2018. године до 11,00 часова пристигла је  једна 

(1) понуда, и то понуда  понуђача :«ЈП  ЕПС  Београд »  са седиштем у Београду 

улица Царице Милице број 2. 



Код Наручиоца , у  Техничкој школи ГСП, Понуда је  заведена под бројем  3716 

од 13.12.2018. године. 

 

VI   Особине   понуде  из Извештаја о стручној оцени Понуде  

 

Број  понуде Понуђача 1801-613846 /1-18  од 6.12.2018.године. 

Матични број Понуђача 2005365 , ПИБ 103920327,  шифра делатности 3514, 

број рачуна 845-484849-65  Управа за трезор.  Понуђача заступа  директор 

Милорад Грчић. 

 

Понуђач нуди  Понудом  следеће  :  

Место испоруке  електричне енергије :Техничка школа ГСП ,Радослава Грујића 

2,Београд  ЕД број 94139150   45569680 

Цена  добара ( електричне енергије): 

* Активна енергија  ВТ 8,15   динара по  kWh без пдв-а; односно 9,78  динара по   

kWh  са пдв-ом. 

*Активна енергија  НТ  5,17  динара по kWh без пдв-а; односно 6,20 динара по 

kWh са пдв-ом. 

Процењена количина електричне енергије : 

Активна  енергија  ВТ 120400 kWh 

Активна  енергија  НТ   20600 kWh 

 

*Укупна  цена  за процењене количине  без пдв-а  за  ВТ  је 981.260,00  динара 

односно1.177.512,00 динара са пдв-ом. 

*Укупна  цена  за процењене количине  без пдв-а  за  НТ  је 106.502,00 динара 

односно 127.802,00 динара  са пдв-ом. 

 

 Укупна вредност  понуђеног посла  без пдв-а  је  1.087.762,00 динара, 

словима ,( једанмилионосамдесетседамхиљаседамстотинашездесетдвадинара), 

односно са пдв-ом 1.305.314,00 динара и словима, 

(једанмилионтристотинепетхиљадатристотинечетрнаестдинара) за  предвиђене 

количине. 

 Наручилац је процењенио  вредност  јавне набавке  на  2.000.000,00  динара.Из 

тог разлога цена Понуђача је прихватљива . 

 

VII    Комисија констатује следеће:  

 

1)У цену укупног посла  нису урачунати трошкови приступа и коришћења 

система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења 

система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача ел.енергије. 

2) Трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије и 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, 

као и  накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије снабдевач  ће, 

у оквиру рачуна, фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских 

величина за места примопредаје купца, уз примену ценовника за приступ 

систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 

дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање 

цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

 

VIII  Комисија је констатовала да  је понуда потпуна, у свему према конкурсној 

документацији понуђача.  

 



* Испуњеност услова из чл.75  Закона  о јавним набавкама  („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015),  Понуђач  доказује: 

1)Услов из  ст. 1. тач. 1) Изводoм из регистра Агенције за привредне регистре, 

којим се усваја регистрациона пријава  за упис у Регистар понуђача  БПН 

1041/2016. 

2)Услов из  ст. 1. тач. 2)  

Потврдом о  учешћу на тржишту  број 390/5101 и 390/2250, 390/5407 и 30/2891 

3 )Услов из  ст. 1. тач. 4)  

 Уверењем  Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2) 

Потписаним  и овереним  Oбрасцем  Изјава  

5)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5)  

Достављањем  Лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије, издату од Агенције за енергетику  као и Потврдом 

Агенције да је та лиценца још увек важећа.  

 

IX    Списак документације коју је понуђач доставио у  понуди : 

1) Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

2) Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде 

3) Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене 

4) Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора 

5) Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди 

6) Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из 

чл. 75 став2. ЗЈН 

7) Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује 

испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко 

соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са  

меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене вредности без 

ПДВ-а. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. 

8) Копија картона са депонованим потписима  овлашћеног лица понуђача 

9) Доказ  о регистрацији менице 

10) Изјава понуђача да ће у тренутку закључења уговора предати средство 

финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен 

конкурсном документацијом. 

11) Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, 

закључити уговоре – дату на начин како је дефинисано у одељку V тачка 9.5 

конкурсне документације .  

 

 X   Комисија констатује да је  Понуђач: «ЈП  ЕПС  Београд »  са седиштем у 

Београду улица Царице Милице број 2  кога заступа  директор Милорад Грчић 

 у свему доказао  испуњеност  услова  из Конкурсне документације. 

 

 XI   Понуђач којем се додељује уговор:  

 

Комисија  у скаду са чланом 112.став 2.тачка 5. Закона о јавним набавкама 

препоручила одговорном лицу Наручиоца  да  уговор додели:      

Понуђачу чија је понуда заведена под бројем 3716 од 13.12.2018. године код 

Наручиоца  и то :«ЈП  ЕПС  Београд »  са седиштем у Београду у улици Царице 

Милице број 2 , кога заступа  директор Милорад Грчић, са Понудом број 1801-

613846 од 6.12.2018.године. 

 



Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије и на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора. 

Поука о правном  леку:  

Против ове  одлуке понуђач може поднети захтев за  заштиту права у року од 

пет( 5)  дана од дана пријема Одлуке. Захтев се подноси Републичкој комисији  

за заштиту права у поступцима јавних  набавки, а предаје наручиоцу. Наручилац  

                

 

Наручилац  Техничка школа ГСП 

                                директор школе  

дипл.инж.саобраћаја , Марија Вучинић 

 

 

 


