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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                     
АП ВОЈВОДИНА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“ 

Број: ЈН из Плана ЈН:  1.1.5/2018 

Број: 283/2018 

Дана: 26.03.2018. године 

П   Е   Ћ   И   Н   Ц   И 

Школска бр. 6 

              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број : 282/2018 од 
26.03.2018. године,  в.д.директор Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ 
Пећинци, Ул. Школска бр. 6, доноси следећу 
 

 
ОДЛУКУ 

 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

- Набавка електричне енергије -ЈН бр. 228/2018 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице 

бр. 2,  Адреса за пријем поште: Макензијева бр. 37, 11 000 Београд, чија је понуда, 
заведена код Наручиоца под  бр. 248/2018 од 20.03.2018. године,   ( код Понуђача  бр. 
18.01-135593/1-18 од 16.03.2018.године), оцењена као најповољнија. 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 282/2018 од 26.03.2018. године који је 
сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 228/2018 од 
13.03.2018. године.  

 

Образложење 

 
Наручилац је дана 13.03.2018.године донео Одлуку о покретању  поступка јавне 
набавке мале вредности, тј. донео Одлуку да се спроведе поступак јавне набавке мале 
вредности, бр. 228/2018 за јавну набавку-  Набавка електирчне енергије и дана 
13.03.2018.године објавио је Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију 
на Порталу јавних набавки и интернет страници, у складу са чланом 57. ЗЈН. 
 
Комисија за предметну јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности је 
после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај. 
 
У Извештају о стручној оцени понуде, бр. 282/2018 од 26.03.2018. године, Комисија  за 
јавну набавку  констатовала  је следеће: 
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1. Подаци о јавној набавци 

1) Врста предмета јавне набавке: Набавка добара. 

2) Предмет јавне набавке је: Набавка електричне енергије 

3) Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:  

• 09310000-електрична енергија 
 

 
4) Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
5) Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 2.083.333,00 динара. 

6) Наручилац је данa 13.03.2018. године донео Одлуку да се спроведе поступак јавне 
набавке мале вредности бр. 228/2018 за предметну јавну набавку, и 13.03.2018.године 
објавио на Порталу јавних набавки Позив и Конкурсну документацију. 

Јавна набавка добара  се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 
са  Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), подзаконским актима и Одлуке о покретању поступка бр. 228/2018 од 
13.03.2018. године. 

Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

Рок за подношење понуда: 21.03.2018. године, до 11:00 ч. 

Отварање понуда je спровела Комисија за јавне набавке у саставу: Милица Пошарац , 

дипл. правник, службеник за јавне набавке- члан комисије, Снежана Петровић, -члан 

комисије и Зоран Гарашанин- члан комисије. 

1. Јавно отварање понуда обављено је дана 21.03.2018. године, у просторијама 
Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, Ул. Школска бр. 6, са 
почетком у 12:00 часова.  
Отварању понуда није присуствоваo представник понуђача ( прилог: Записник о 
отварању понуда број 255/2018 од дана 21.03.2018. г.) Записник о отварању понуда 
послат електронским путем понуђачима, јер нису присуствовали отварању понуда. 

 

2. Подаци о понуђачима 

У поступку  је учествовало  2 ( два ) понуђача: 

А. 

Р.бр. Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив и седиште 
понуђача 

Датум пријема Час 
пријема 

1. 
 

248/2018 ЈП  ЕПС Београд 

Седиште: ул. Царице 

Милице бр. 2 

 Адреса за пријем поште: 

Макензијева бр. 37 

11 000 Београд  

 20.03.2018. 
године 

09:17 
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Понуда поднета: самостално. 

Укупан износ понуде без ПДВ-а: 1.606.400,00 динара без ПДВ-а, односно 1.927.680.00 

динара са ПДВ-ом. 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

Рок плаћања: до 25-ог у месецу за потрошњу у претходном месецу 

Понуда заведена код понуђача: бр. 18.01-135593/1-18 од 16.03.2018.године. 

 

2. 249/2018 PROENERGYBGD doo 
Београд, ул. Владимира          

Поповића 6, 11070 Нови 

Београд 

20.03.2018.године              09:18 

 

Понуда поднета: самостално. 

Укупан износ понуде без ПДВ-а: 1.594.600,00 динара без ПДВ-а, односно 1.913.520,00 

динара са ПДВ-ом. 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

Рок плаћања: до 25-ог у месецу за  претходни месец 

Понуда заведена код понуђача: бр. 842-2018 од 19.03.2018.године. 

                                 

3. Подаци о неблаговременим понудама 

                                 Нема неблаговремених понуда. 

                                 

                                   
                                  4. Подаци о одбијеним понудама 

                                Нема одбијених понуда. 

 

                               5. Критеријум за оцењивање понуде  

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена 

цена. 

                                6. Стручна оцена понуда и ранг листа 

            Комисија за јавну набавку је спровела поступак прегледа и оцењивања понуда 
и у Извештају о стручној оцени понуда број: 282/2018 од 26.марта 2018. године 
констатовала следеће: 
 
1) Понуда заведена код Наручиоца под бројем: 248/2018 од 20.03.2018.године 

понуђача ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице бр. 2,  Адреса за пријем 

поште: Макензијева бр. 37, 11 000 Београд понуда број: 18.01-135593/1-18 од 

16.03.2018. год, са понуђеном ценом од: 1.606.400,00 динара без ПДВ-а, односно 

1.927.680.00 динара са ПДВ-ом – испуњава  обавезне услове у складу са Законом о 

јавним набавкама и додатне услове предвиђене Конкурсном документацијом. 

  

             Комисија за јавну набавку је извршила рачунску контролу достављене понуде и 

констатовала да понуда понуђача ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице бр. 
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2,  Адреса за пријем поште: Макензијева бр. 37, 11 000 Београд, понуда  бр.  18.01-

135593/1-18 од 16.03.2018.године, заведена код наручиоца бр. 248/2018 од 20.03.2018. 

године не садржи рачунску грешку.          

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

Седиште: ул. Царице Милице бр. 2,  Адреса за пријем поште: Макензијева бр. 37, 11 
000 Београд, понуда  бр.  18.01-135593/1-18 од 16.03.2018.године, заведена код 
наручиоца бр. 248/2018 од 20.03.2018. године – прихватљива. 

 

2) Понуда заведена код Наручиоца под бројем: 249/2018 од 20.03.2018.године 
понуђача PROENERGYBGD doo Београд, ул. Владимира Поповића 6, 11070 Нови 
Београд, понуда број: 842-2018 од 19.03.2018. год, са понуђеном ценом од  
1.594.600,00 динара без ПДВ односно 1.913.520,00 динара са ПДВ – испуњава  
обавезне услове у складу са Законом о јавним набавкама и додатне услове 
предвиђене Конкурсном документацијом.  
    
 Комисија за јавну набавку је извршила рачунску контролу достављене понуде и 

констатовала да понуда понуђача PROENERGYBGD doo Београд, ул. Владимира 

Поповића 6, 11070 Нови Београд, понуда број: 842-2018 од 19.03.2018. год не садржи 

рачунску грешку.  

 Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача PROENERGYBGD doo 

Београд, ул. Владимира Поповића 6, 11070 Нови Београд, понуда број: 842-2018 од 
19.03.2018. год – прихватљива. 

 

У току поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је констатовала да је 

понуђач ЈП  ЕПС Београд Седиште: ул. Царице Милице бр. 2,  Адреса за пријем 

поште: Макензијева бр. 37, 11 000 Београд уз понуду доставио уверење Привредне 

коморе Србије, 14.03.1 број: 4425-2018/3 од 19.03.2018.године, да је добро које нуди, 

тј. електрична енергија домаћег порекла. 

 

Одредбом члана 86.став 9. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, бр. 

124/12,14/15 и 68/15), прописано је да када понуђач достави доказ да нуди добра 

домаћег порекла, Наручилац, ће пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче 

чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег 

порекла и достави доказе. 

 

Одредбом члана 2. Правилника о начину доказивања испуњености услова да су 

понуђена добра домаћег порекла ( „Службени гласник РС“, број 33/13), предвиђено је 

да се доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, 

доставља уз понуду, као и да предметни доказ издаје Привредна комора Србије на 

писмени захтев подносиоца, а у складу са прописима којима се уређује царински 

систем. 

 

Сходно наведеном и имајући у виду да су обе понуде оцењене као прихватљиве, а да 

понуђач „PROENERGYBGD doo Београд, ул. Владимира Поповића 6, 11070 Нови 

Београд, није дотавио доказ о домаћем пореклу добара, наручилац је, путем 

електронске поште дана 22.03.2018.године, под бројем 272/2018, позвао наведеног 

понуђача да се изјасни да ли нуди електричну енергију домаћег порекла и да, уколико 
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нуди електичну енергију домаћег порекла, достави наручиоцу копију одговарајућег 

уверења Привредне коморе Србије, путем електронске поште, до 26.03.2018.године  

до  09,00 сати. 

 

Понуђач „PROENERGYBGD doo Београд, дана 26.03.2018.године до 09,00 часова, 

доставио је путем електронске поште, изјаву да нема потврду Привредне коморе 

Србије да је роба коју нуди домаћег порекла. 

 

Одредбом члана 86. став 4. Закона о јавним набавкама, прописано је да у случају 

примене критеријума најнижа понуђена цена, а у ситуацији када постоје понуда 

понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног 

порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добр домаћег порекла, 

под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу 

понуђену цену понуђаача који нуди добра страног порекла. 

 

Имајући у виду да је понуђач ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице бр. 2,  

Адреса за пријем поште: Макензијева бр. 37, 11 000 Београд уз понуду доставио доказ 

о домаћем пореклу понуђеног добра - уверење Привредне коморе Србије, 14.03.1 број: 

4425-2018/3 од 19.03.2018.године, а понуђач „PROENERGYBGD doo Београд није, 

Комисија је утврдила да понуђена цена понуђача ЈП  ЕПС Београд није преко 5% већа 

у  односу на понуђену цену понуђача „PROENERGYBGD doo Београд. 

 

Комисија је извршила  стручну оцену понуда и применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“, а водећи рачуна о одредби Закона о јанвим набавкама члан 86. став 

4, утврдила: 

 

Редн

и 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште 

понуђача 

Датум и 

сат 

пријема  

Понуђена 

укупна цена 

без ПДВ-а 

Понуђач 

нуди 

добро 

домаћег 

порекла  

1 248/2018 ЈП  ЕПС Београд 

Седиште: ул. Царице 

Милице бр. 2 

 Адреса за пријем поште: 

Макензијева бр. 37 

11 000 Београд 

20.03.2018.

године 

09:17 

часова 

1.606.400,00 

динара 

ДА 

2. 249/2018 PROENERGYBGD doo 
Београд, ул. Владимира                                  

Поповића 6, 11070 Нови 

Београд 

20.03.2018.

године 

09:18 

часова 

1.594.600,00 

динара 

НЕ 
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Комисија за јавну набавку је извршила рангирање прихватљивих понуда и формирала 
следећу ранг листу: 

 
 
Ранг Назив Понуђача Понуђена цена (без ПДВ) 

1 

 
 

ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице 

бр. 2,  Адреса за пријем поште: Макензијева 
бр. 37, 11 000 Београд 

1.606.400,00 динара 

2 
PROENERGYBGD doo Београд, ул. Владимира 

Поповића 6, 11070 Нови Београд 
1.594.600,00   динара 

 
 
                                                       7. Изабрани понуђач 
 

На основу стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку предлаже наручиоцу да се 
уговор додели понуђачу:  
ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице бр. 2,  Адреса за пријем поште: 
Макензијева бр. 37, 11 000 Београд 
 
Матични број       20053658                                      ПИБ  103920327 
 
Уз следеће услове: 
 

• Укупна вредност без ПДВ-а: 1.606.400,00 динара, односно 1.927.680,00 динара 
са ПДВ-ом 

• Рок плаћања: до 25-ог у месецу за потрошњу у претходном месецу 

• Рок важења понуде:30 дана од дана отварања понуда 
 

Понуђач ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице бр. 2,  Адреса за пријем 
поште: Макензијева бр. 37, 11 000 Београд је уз понуду доставио Уверење Привредне 
коморе Србије да нуди добро домаћег порекла. 
 
јер је његова понуда заведена код Наручиоца под  бр. 248/2018 од 20.03.2018. године,   
( код Понуђача  бр. 18.01-135593/1-18 од 16.03.2018.године) најповољнија. 
 
Понуђач ЈП  ЕПС Београд, Седиште: ул. Царице Милице бр. 2,  Адреса за пријем 
поште: Макензијева бр. 37, 11 000 Београд је самостално поднео понуду, без 
ангажовања подизвођача. 

 
 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети захтев за 
заштиту права Наручиоцу, у року од пет дана од дана објаве ове одлуке на Порталу 
јавних набавки. Копију захтева за заштиту права, истовремено доставити Републичкој 
комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки.  
                                                     
                                                                               В.Д.ДИРЕКТОР 
 
                                                                     _______________________ 
                                                                            Анита Волчевски 


