
ОШ '' Бранко Крсмановић" 

Дел. број 141 

Сикирица  

13.02.2019.год. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, Дел.бр. 140/1 од 13.02.2019.год.   

директор Основне школе „ Бранко Крсмановић" у Сикирици , доноси:  

 

 

О Д Л У К У   

о додели уговора  

 

 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП  ЕПС БЕОГРАД, са седиштем у Београду, 

ул.Балканска  бр.13, 11000 Београд.  

2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року 

од три дана од дана доношења.   . 

 

                                                                     

О б р а з л о ж е њ е 

 

  

Наручилац ОШ „Бранко Крсмановић" из Сикирице, 05.02.2019.  године, донео је 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2019  за јавну набавку  

добра – Електрична енергија ОРН - 09310000 , - набавка електричне енергије за потпуно 

снабдевање  

Истовремено са доношењем одлуке донето је и Решење о образовању Комисије за 

јавну набавку мале вредности - набавка електричне енергије 2/2019 Дел.бр.122 од 

05.02.2019.год. 

Позив за подношење понуде и конкурна документација  објављени су на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца , дана 05.02.2019.године. 

Предмет јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности - набавка добара - набавка електричне енергије за 

потпуно снабдевање,  бр.2/2019 

Средства за јавну набавку предвиђена  су Планом финансијских прихода и расхода  

за 2019.годину на конту 421211- услуге за електричну енергију и у Плану јавних набавки 

ОШ „Бранко Крсмановић Сикирица “ за 2019. год., под бр. 1.1.2. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда,дел. број 140 од 13.02.2019. године, Комисија за јавну набавку мале вредности  

(даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр.140/1 од 

13.02.2019.год. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија  за јавну набавку мале вредности 

2/2019  констатовала  је следеће: 

Предмет и процењена вредност јавне набавке: 



Предмет јавне набавке је-  набавка  добара -  набавка електричне енергије за потпуно 

снабдевање . 

Процењена вредност јавне набавке је 833.333,33 дин.без обрачунатог ПДВ-а; 

Ознака из општег речника набавки -  09310000 . 

Основни подаци о понуђачу: 

 Понуђач ЈП ЕПС  Београд, Балканска бр.13,11000 Београд  

 МБ 20053658  ПИБ 103920327 

 Дел.број под којим је понуда заведена је 139 од 12.02.2019.год. 

 Понуђена цена износи  7,11 дин.без ПДВ-а по KWh одн. 8,53 дин.са ПДВ-ом по KWh 

 Понуда понуђача ЈП ЕПС Београд је прихватљива, према захтевима из конкурсне 

документације наручиоца.  

 

 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

 Комисија за јавну набавку констатује да је  понуда понуђача   ЈП ЕПС  Београд, повољна 

са  понуђеном ценом без ПДВ-а у  износу од  7,11 дин./kwh   те предлаже одговорном лицу 

наручиоца да њему додели уговор.  

               
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку мале 

вредности 2/2019 , па је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора,  

понуда понуђача ЈП ЕПС  Београд, дел.број 139 од 12.02.2019. године  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од пет 

дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси 

наручиоцу , а копија се истовремено доставља  Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки.        

 

           

                                                                                          Директор  

                                                                                          _____________________ 

                                                                                Славица Вулић,дипл.шк.псих.пед. 

 


