
Наручилац : Основна школа „Слободан Секулић“  Ужице 
Ул Норвешких интернираца 18, 31 ооо Ужице 
ЈНМВ број 1 
Дел.број одлуке: 602-03/8   
Датум:  16.01.2020. године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и 
Извештаја комисије о стручној оцени за јавну набавку електричне енергије   број 602-03/7 од 16.01.2020. 
године директор наручиоца доноси  

Одлуку о додели уговора 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара електричне енергије 

број 1 
 

Додељује се уговор о јавној набавци – електричне енергије понуђачу Јавно Предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд  са седиштем у Београду Улица  балканска 13, матични 
број 20053658 ПИБ 103920327 са укупном понуђеном ценом за планирану потрошњу 
киловат часова електричне енергије у износу  од 508.483.43,00 динара без ПДВ-а, односно  
610.180,116dин са ПДВ-ом.  
 

О  Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Одлуком о покретању поступка за набавку добара – електрична енергије дел.број 602-03/1  од 
03.01.2020. године, наручилац Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице, Улица норвешких интенираца 
18, покренула је поступак јавне набавке електричне енергије, интерни број поступка у Плану јавних 
набавки добара 1 

Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности по позиву упућеном 
понуђачима који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 06.01.2020. године и на интернет 
страници наручиоца www.petaosnovna.com. Наручилац није у року за подношење понуда мењао конкурсну 
документацију. 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , канцеларији Секретара школе који 
се налазе на адреси Ужице, Улица норвешких интернираца 18, дана 15.01.2020. године од стране Комисије 
за јавну набавку   формиране решењем Директора Школе број 602-03/2-1  дана 03.01.2020. године . 

У остављеном року из конкурсне документације  за достављање понуда , до дана 15.01.2020 године 
до 1200 пристигла је 1 понуда. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и о томе 
саставила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 602-03/7 од 16.01.2019. године Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке  
Врста предмета јавне набавке : набавка добара електрична енергија  за потребе Школе, ђачке кухиње који 
се налазе на адреси Основне школа „Слободан Секулић“ Ужице , Норвешких интернираца 18 и издвојеног 
одељења школе у Љубањама  ОРН  09310000- електрична енергија 

 

2.   Процењена вредност јавне набавке 
Укупна процењена вредност јавне набавке из плана  набавки је 625.000,00 без ПДВ  

      3. Подаци о поднетим понудама  
           3.1.Укупно је поднета 1  понуда  
           3.2.Понуда је  благовремена, прихватљива и одговарајућа. 

 
 



4. Основни подаци о понуђачима 
У поступку је  учествовао 1 понуђач и то: 

1. ЈП ЕПС Београд , Београд,  Стари град, Улица балканска број 13 мат.број 20053658 ПИБ 
103920327, понуда дел.број понуђача 18.01-6434/1-20 од 08.01.2020.године примљена и 
заведена  код наручиоца под дел.број 602-03/5-1 дана 14.01.2019 у 1055 

 

5. Критеријум за оцењивање понуде  
Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена 

6. Понуђене цене  из приспеле понуде  понуђача  
понуђач ЈП ЕПС Београд, дел. број понуде заведне код наручиоца 602-08/5-23 
 

Мерно место 

Планирана 
потрошња 

Цена /кв 
без ПДВ 

Цена/кв са 
ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ по мерном 

месту 

Укупна цена са ПДВ по 
мерном месту 

ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ 

Бр1. објекат 
Школе 

30.981 17.320 7,33 4,64 8,796 5,568 227.090,73 80.364,80 272.508,876 96.437,76 

Бр.2 ђачка 
кухиња 

22.830 4.000 7,33 4,64 8,796 5,568 167.343,90 18.560,00 200.812,68 22.272,00 

Бр.3 ИО 
Љубање 

2.000 100 7,33 4,64 8,796 5,568 14.660,00 464,00 17.592,00 556,80 

Укупно 55.811 21.420   409.094,63 99.388,80 490.913,556 119.266,56 

Укупна цена без ПДВ за сва три мерна места ( ВТ и НТ) 508.483,43 

Укупна цена са ПДВ за сва три мерна места ( ВТ и НТ) 610.180,116 

 
7. Понуда је  рачунски исправна и прихватљива. 

 
      8. Понуђач коме се додељује уговор: 
 
Комисија  предлаже наручиоцу да Јавно Предузеће „Електропривреда Србије“ Београд  са седиштем у 
Београду Улица  балканска 13, матични број 20053658 ПИБ 103920327, додели  уговор.  
 
На основу претходно наведеног  Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, Директор је 
донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива .   
 
У складу са  чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити  
на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана доношења. 

 
Сходно члану 112. став 2. тачка 5. наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем без 
чекања протека рока за улагање захтева за заштиту права. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: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  
исте на порталу Управе за јавну набавку. 

За наручиоца 
            Директор 

 
Александар Урошевић с.р. 


