
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ 
Земун, Аласка 17 
тел/факс 2612-753 
дел. Бр. 11/2-8 
датум 11.04.2017. 
. 
 
На основу чл. 108. став 1.ЗЈН (Сл. гласник РС 68/15) а у вези са чланом 39. ЗЈН и  
усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.11/2-7 од   11.04.2017. г. 
у поступку ЈН мале вредности за подношење понуда  за  ЈН  електричне енергије за  
потребе ОШ „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка бр. 17,  директор школе, као 
овлашћено лице наручиоца, доноси  
 
 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
којом уговор за набавку електричне енергије за потребе ОШ „Соња Маринковић“ 
из Земуна, Аласка  бр. 17, додељује следећем понуђачу  
 
ЈП ЕПС БЕОГРАД,  ул. Царице Милице бр. 2, Београд. 
 
    О б р а з л о ж е њ е  

 
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка ЈН мале 

вредности  за подношење понуда  за  ЈН електричне енергије на основу чл.39  
Закона о јавним набавкама, бр. ЈН 11/2-17 

Предмет ЈН је набавка електричне енергије  и иста је  предвиђена на конту 421211. 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавки на позицији 
електрична енергија -  (ознака 09310000). 
Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује 
и очекује је око 797.333,00  дин. без ПДВ-а за период од 16.04.2017.до 31.03.2018.г. 
 
Поступак отварања понуда вођен је дана 11.04.2017. године са почетком у 16.00 
сати у просторијама  ОШ „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 17 
Наручилац је у складу са чл. 55 став 1. тачка 2. ЗЈН (Сл.гласник РС  68/15) у 
предметном поступку ЈН на Порталу УЈН објавио  позив  за подношење понуда   и 
конкурсну документацију. Наручилац је огласе у предметној јавној набавци објавио 
и на својој интернет страници . 
 
 
 
 
 
 
 



Наручиоцу су благовремено достављене понуде следећих понуђача: 
 

Ред. 
Бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум пријема 
понуде 

Време 
пријема 

понуде (сат) 
1. 11/2-5-1 ЈП ЕПС БЕОГРАД ,ул. 

Царице Милице бр.2, 
Београд 

 

11.04.2017. 10,20 

 
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ЈП ЕПС БЕОГРАД , ул. Царице 
Милице бр.2, Београд 

 
 

Опис предмета јавне набавке  

 

 

Уговор о потпуном 

Снабдевању 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 

(за 85 080  kWh јединствене тарифе) 

 

Понуђена јединична цена за 1 kWh јединствене 
тарифу 

 

 

 

 490.911,60 дин.без пдв 

 589.093,92 дин.са пдв 

 

5,77  дин. без пдв 

6,92  дин. са пдв 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је до 45 дана а по 
пријему фактуре (рачуна) за 
испоручену електричну 
енергију  

Период испоруке 

 

Период испоруке : од  
16.04.2017.до 
31.03.2018.године,свакоднев
но од 00 до 24 часа 

У случају промене постојећег 
снабдевача , период испоруке 



почиње даном завршетка 
законске процедуре промене 
снабдевача (очитавања стања 
на бројилу) до 31.03.2018.г. 

свакодневно  од 00:00 до 
24:00 сати 

 

Место и начин испоруке 

 

Место испоруке: Мерно место 
наручиоца прикљученог на 
дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње  

Рок важења понуде  

 

30 дана од дана отварања 
понуде 

 
Ценећи достављену благовремену понуду понуђача ЈП ЕПС БЕОГРАД, ул. 
Царице Милице бр.2, Београд. Комисија је установила да је иста у предметној 
јавној набавци прихватљива за наручиоца. 
Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог 
Комисије, директор школе је донео одлуку о додели уговора којом уговор   
додељује  понуђачу ЈП ЕПС БЕОГРАД , ул.Царице Милице бр.2, Београд. 
 
На основу изнетог, а на основу предлога Комисије наручиоца донета је одлука као 
у изреци. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Пр о тив о ве о длуке мо же се по днети Захтев за 
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора 
на порталу Управе за јавне набавке. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу . 
Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за 
заштиту права. 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити на 
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 
                                                                        За наручиоца: 
 
                                                                _________________________   

                     Јасмина Филиповић 
                                                              директор ОШ „Соња Маринковић“ 
 



 
Доставити: 
-секретару школе 
-архиви     
 


	За наручиоца:
	_________________________
	Јасмина Филиповић

