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ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СВРЉИГ“ СВРЉИГ 

Адреса:Радетова бр. 27 

Број Одлуке: 744/2020 

Датум: 12.05.2020.године 

С в р љ и г 

 

   На основу члана 108.ств 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.740/2020 од 

11.05.2020.године, вршилац дужности директора Јавно комунално-стамбеног предузећа 

„Сврљиг“ Сврљиг, доноси:  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1.1.3. ЗА 2020. ГОДИНУ  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

   1. У поступку јавне набавке добра електрична енергија  спроведеног  у  поступку   

        јавне набавке  мале вредности, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР: 

       - понуђачу ЈП ЕПС БЕОГРАД, Балканска бр. 13, Београд, понуда број 18.01-   

        203158/1-20 од 04.05.2020.године.године који је понудио јединачну  цену KWh у    

         вишој тарифи од 6,62 динара без ПДВ-а, јединачну цену KWh у нижој тарифи од     

        4,20 динара без ПДВ-а и  јединачну  цену KWh а у јединственој тарифи од 5,96    

       динара без ПДВ- а. 

 

   2. Одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет    

       страници наручиоца.                                          

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана  27.04.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр.684/2020 за јавну набавку добра електричне енергије. 

Позив за подношење понуда објављен је у складу са чланом 57. ЗЈН,  на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца дана  30.04.2020.године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда. 

Неблаговремених понуда није било. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом.                                                                                    

У извештају о стручној оцени понуда бр. 740/2020 од 11.05.2020.године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1.Подаци о јавној набавци: 

Наручилац: Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“ Сврљиг Радетова бр. 27. 

Предмет јавне набавке: добро Електрична енергија  

Ознака из општег речника набавки:   09310000-електрична енергија 

Процењена вредност јавне набавке –1.000.000,00 динара без ПДВ-а, за коју се спроводи 

поступак јавне набавке у мале вредности, бр. 1.1.3.  за 2020.годину, по позиву за 

подношење понуда објављеном у складу са чл. 57. ЗЈН, на Порталу УЈН дана 

30.04.2020. године и  на интернет страници наручиоца. 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца Јавно комунално-

стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг ул. Радетова бр. 27,  дана 11.05.2020.године са 

почетком у 1230 часова часова, од стране Комисије за јавну набавку формиране 

Решењем број 685/2020 од 27.04.2020.године, у следећем саставу: 

    1. Mилошевић Александар, дипломирани правник, члан 

    2. Божиновић Негован, члан 
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    3. Тодосијевић Марија, члан  

          2. Подаци о понуђачима: 

  Благовремено тј. до дана 11.05.2020.године до 1200 часова примљене су понуде 

следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив понуђача 

Датум  

пријема 
Час 

   731/2020 ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, Београд 08.05.2020.год. / 

   

Неблаговремених понуда није било. 

 

3.Подаци о одбијеним понудама:  Нема одбијених понуда. 

4. Начин примене методологије  понуде 

   Критеријум за оцењивање понуда је  најнижа понуђена цена. 

 

Понуда понуђача ЈП ЕПС БЕОГРАД,  Балканска бр. 13, Београд, понуда број 18.01-  

 203158/1-20 од 04.05.2020.године који је понудио јединачну  цену   KWh у вишој   

 тарифи од 6,62 динара  без ПДВ-а,  јединачну цену KWh у нижој  тарифи од 4,20    

 динара без ПДВ-а и  јединачну цену KWh у јединственој тарифи од 5,96 динара   

 без  ПДВ-а. 

5.Најповољнија понуда 

   На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда    

   понуђача ЈП ЕПС БЕОГРАД,  Балканска бр. 13, Београд, понуда број 18.01-  

 203158/1-20 од 04.05.2020.године који је понудио јединачну  цену   KWh у вишој   

 тарифи од 6,62 динара  без ПДВ-а,  јединачну цену KWh у нижој  тарифи од 4,20    

 динара без ПДВ-а и  јединачну цену KWh у јединственој тарифи од 5,96 динара   

 без  ПДВ-а, и  предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 

 

6. Подизвођач 

    Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

     

     Вршилац дужности директора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“  

     Сврљиг, је прихватио предлог Комисије за јавну набавку  и  на основу законског  

     овлашћења донео Одлуку о додели уговора којим је уговор о јавној набавци у овом    

     поступку додељен понуђачу  ЈП ЕПС БЕОГРАД,  Балканска бр. 13, Београд, понуда    

     број 18.01-203158/1-20 од 04.05.2020.године који је понудио јединачну  цену   KWh у   

     вишој тарифи од 6,62 динара  без ПДВ-а,  јединачну цену KWh у нижој  тарифи од   

     4,20 динара без ПДВ-а и  јединачну цену KWh у јединственој тарифи од 5,96 динара   

     без  ПДВ-а. 

. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

                Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права  у року    

                од пет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Копија захтева  

                истовремено се доставља и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  

                јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом  

                151.ЗЈН-а. 

   Подносилац захтева је дужан  да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије 840-    

   30678845-06 у износу од 60.000,00 динара, сходно члану 156.ЗЈН-а.   

 

                                                                                                                 в.д.Д И Р Е К Т О Р-а,  

                                                                                                                      Јован Ђорђевић      


