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ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ''                                                                                                                              

БРОЈ:622                                                                                                                                                               

ДАНА:12.03.2019.год.                                                                                                                                               

КОВИН 

 

На основу члана 108., Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и  68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда  Комисије за Јавне набавке број 620., 

од 12.03.2019.,  директор Школе дана 12.03.2019. год., доноси,  

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 Ј.Н. бр.14/2019 Елекктрична енергија за потпуно снабдевање  

 

1. За набавку мале вредности,  бр. 14/2019 НАБАВКА ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДРВАЊЕ бира се као најповољнији Понуђач:ЈП ''ЕПС'', 

Београд, Мекензијева 37, те се овом Понуђачу и додељује уговор о јавној набавци мале 

вредности. 

 

2. По правоснажности ове Одлуке, са изабраним Понуђачем закључиће се уговор, којим 

ће се регулисати међусобна права и обавезе између Школе као Наручиоца и изабраног 

Понуђача.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком директора Школе бр. 591., од 27.02.2019. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности за набавку, набавка добара-електрична енергија за потпуно снабдевање. 

Директор Школе је решењем број 592., од 28.02.2019.год., образовао Комисију за јавне 

набавке, која је након израде конкурсне документације исту дана 28.02.2019.год., објавила на 

порталу јавних набавки и интернет страници Школе и доставила на адресе 3 Понуђача и то:  

''ЕПС СНАБДЕВАЊЕ''д.о.о. Београд, Царице Милице 2, ''KORELA'' D.O.O., Нови Београд, 

Булевар Aрсенија Чарнојевић  70/8 и ''REPOWER SERBIA'' D.O.O., Нови Београд, Булевар 

Михајла Пупина 115 D 

У року за подношење понуда, односно до 11.03.2019., до 12,оо часова пристигле су 

понуде 2 Понуђача: ''RESTART ENERGY'' DOO, Београд, Уроша Мартиновића 18/1,  дана 

08.03.2019.год. у 10,45 часова, заведена под бр. 615, ЈП ''ЕПС'', Београд, Мекензијева 37, дана 

11.03.2019.год., у 8,08 часова, заведена под бр. 616,  

   Комисија за јавну набавку је дана 11.03.2019.год. разматрала достављене понуде и  

након прегледа и  стручне оцене понуда, утврдила  да су напред наведени Понуђачи  

доставили  понуде које је благовремене, потпуне, односно не садрже  битне недостатке, не 

ограничавају нити условљавају права Наручиоца и не ограничавју обавезе Понуђача и  не 

прелазе процењену вредност јавне набавке. 

ПОНУЂАЧ ''RESTART ENERGY’’ DOO, Београд, Уроша Мартиновића 18/1, 

доставио је понуду од 978.611,66 динара без ПДВ-а, односно 1.174.334,00 динара са ПДВ-ом. 

ПОНУЂАЧ  ЈП ''ЕПС'', Београд, Мекензијева 37,доставио је понуду од 933.418,00 

динара без ПДВ-а, односно 1.120.101,60 динара са ПДВ-ом. 

Понуђачи нису истакли захтев за надокнадом трошкова, те Комисија о истом није 

одлучивала. 
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Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Најнижу понуђену цену дао 

је ПОНУЂАЧ  ЈП ''ЕПС'', Београд. 

На основу напред наведеног Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда 

бр. 620., од 12.03.2019.год., којим је понуде оба Понуђача оценила као прихватљиве и 

предложила в. д директору да се  уговор о јавној набавци додели овом Понуђачу  

 Из свега напред наведеног в.д. директор Школе је прихватио  Извештај и предлог 

Комисије за предметну јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о 

избору  најповољније понуде као у диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права у оргиналном тексту подноси 

се Комисији за јавну набавку непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију 

захтева подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. 

 

 

 

  Д-но: - 1x Понуђачима                                                                      В.Д. ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

           -  1 x а/а                                                                                     __________________________                                                                                                          

                                                                                                                        Петровић Саша 


