
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„СЛАВА КОВИЋ“ 

Ул. Јанка Веселиновића бр. 3 

БОГАТИЋ 

Број: 658 

Датум: 15.06.2020. године 

 

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

и 68/2015) и Извештаја о стучној оцени понуда Комисије за јавне набавке бр. 650 од 

12.06.2020. године, вршилац дужности директора Предшколске установе „ Слава Ковић“ 

Богатић, донео је:  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

Бира се као најповољнија понуда и додељује се Уговор о јавној набавци електричне 

енергије за 2020 годину, број 1.1.2/2020, понуђачу : 

ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска број 13, Београд, адреса за пријем поште 

Макензијева бр. 37 Београд. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 28.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, набавка електричне енергије за 2020. годину број 1.1.2/2020, број 

Одлуке 533, а дана 01.06.2020. године објавио Позив за подношење понуда број 587 на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.  

 

1. Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

Набавка електричне енергије за 2020 

годину,  јавна набавка мале 

вредности.  

 

Редни број јавне набавке 1.1.2/2020 

Подаци о апропријацији у буџету 

односно финансијском плану за 

плаћање 

Средства за наведену набавку су 

предвиђена у финансијском плану 

наручиоца на конту 421211 - набавка 

електричне енергије, предвиђена у 

Плану набавки за 2020 годину бр. 77  

од  23.01.2020. године. 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) у целини 

 

1.250.000,00 динара 

 

 

 

Рок за подношење понуда: 11.06.2020. године до 12 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија за јавну набавку 

решењем директора број 534 од 28.05.2020. године. 

 



Јавно отварање понуда обављено је дана 11.06.2020. године у 12,30 часова у 

просторијама Наручиоца, ул. Јанка Веселиновића бр. 3. Богатић. 

 

Отварању понуда није присуствовао нико од представника понуђача. 

До истека рока за подношење понуде на адресу наручиова поднета је 1 понуда. 

 

1. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

РБ. НАЗИВ ПОНУЂАЧА И АДРЕСА БРОЈ ПОД 

КОЈИМ ЈЕ 

ПОНУДА 

ЗАВЕДЕНА 

ДАТУМ И ЧАС 

ПРИЈЕМА 

ПОНУДЕ 

1. ЈП ЕПС Београд 

ул. Балканска број 13, Београд, адреса за 

пријем поште Макензијева бр. 37 

Београд. 

 

 

646 

 

 

11.06.2020 године у 

9,35 часова 

 

Понуда је благовремена. 

Нема понуда које су одбијене. 

 

Критеријум за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена „ с тим што у случају да 

две или више понуда после стручне оцене понуда имају исту најнижу понуђену цену, 

уговор ће бити додељен понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију 

потрошача купца из предмета ове нававке. У случају да су понуђачи доставили понуду 

са истим бројем спроведних трансакција, као најповољнија биће изабрана понуда 

понуђача путем жреба. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Редни 

број 

Назив/ име понуђача Понуђена цена без ПДВа 

 

1. 

 

ЈП ЕПС Београд 

286.650,82 

 

Понуђач  ће самостално извршавати  испоруке без ангажовања подизвођача. 

 

Након спроведеног отварања понуда а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 

650 од 12.06.2020. године  Комисија констатује да је најповољнија понуда, понуда 

понуђача ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска број 13, Београд, адреса за пријем поште 

Макензијева бр. 37 Београд. Број 646 од 11.06.2020. године и предлаже наручиоцу да 

овом понуђачу додели уговор. 

 

На основу изнетог вршилац дужности директора ПУ“Слава Ковић“ Богатић је прихватио 

предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о 

додели уговора као у диспозитиву одлуке.  

 

У складу са чл. 108. став 5. ЗЈН Наручилац је дужан да Одлуку о додели уговора објави 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од 3 (три) дана од дана 

доношења. 



 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту 

права наручиоцу, а копију истовремено доставља Републичкој комисији у року од 5 дана 

од дана  објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 

 

 

 

Доставити: 

-објавити на Порталу ЈН и сајту Установе 

- архиви ЈН 

 

  

 

 

 

в.д. директора 

__________________________ 

Лидија Симеуновић 

 

 

 

 


