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 На  основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС „ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 ) и Одлуке о покретању поступка  јавне набавке мале вредности број  2/2019 – 
ЈНМВ  добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији број           
50 / 01-01 од 01.02.2019. године, директор наручиоца Основне школе „ Вук Караџић „ Црвенка 
доноси 

О  Д  Л  У  К  У 
О   ДОДЕЛИ   УГОВОРА 

 
 Понуђачу  ЈП ЕПС Београд , Балканса 13  Београд   додељује се уговор у поступку јавне 
набавке мале вредности број 2/ 2019  набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање 
према техничкој спецификацији. Вредност  уговора - 1.309.160,75 динара без ПДВ-а односно 
1.668.192,90  динара са ПДВ-ом . 

 о б р а з л о ж е њ е 
 Након спроведене стручне оцене понуда, на основу Извештаја комисије констатује се : 
спроведен је поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка добара – електричне 
енергије за потпуно снабдевање према  техничкој  спецификацији. 
 Ова набавка је предвиђена  Планом јавних набавки за 2019. годину за наручиоца- Основну 
школу „ Вук Караџић „ Црвенка. Планирана средства су у  Финансијском плану Основне школе „ 
Вук Караџић „ Црвенка - конто 421211. Предвиђен је поступак јавне набавке мале вредности, 
покретање поступка у фебруару  2019. године,   закључење уговора у фебруару 2019. године и 
извршење истог до 28.02.2020. године. 

Процењена вредност јавне набавке је је  2.083.333,00  динара. 
Не постоји одступање од  Плана набавки. 
Спроведена је јавна набавка мале вредности сходно члану 39.став 1. Закона о јавним набавкама. 
Поступак јавне набавке се не спроводи са другим наручиоцем. 

Понуду је  поднео један   понуђач  и то  ЈП ЕПС Београд , Балканса 13  Београд   ( понуда 
број  18.01-66524 / 1-19 ) која је заведена под деловодним бројем  70 / 01-01 дана 11.02.2019. 
године у 11,35  сати. 

12.02.2019. године у 13,00 часова у просторијама школе приступило се отварању приспе  
понуде. Представник  понуђача  није  био  присутан. 
 Приспела  понуда  је  благовремена, одговарајућа  и прихватљива. Понуда  није  одбијена  због 
неуобичајено ниске цене. 
Понуђена цена  понуђача   ЈП ЕПС Београд , Балканса 13  Београд  је  како следи : 
     
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
Јединична цена за активну енергију     Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом 

 

Цена за високу тарифу РСД/kWh 
 

7,72 
 

9,26 
 

Цена за ниску тарифу РСД/kWh 4,89 
 

5,87 
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- Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне 
енергије 
-Трошкови који припадају оператору система и који су регулисани Олукама на  које сагласност 
даје Агенција за енергетику РС : 
-Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије важећи у време подношења понуде 
-Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије важећи у време подошења 
понуде 
-Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 
 
Тарифни систем    Јед.цена Планирана 

годишња        
потрошња 

Јединична цена            
по kwh 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 
 

1 2 3 4 5 
Активна енергија 
ВТ 

kwh 
 

 
144.356 

 
7,72 

 
1.114.428,32 

Активна енергија   
НТ                               

kwh 
 

 
56.387 

 
4,89 

 
275.732,43 

Укупно  1.309.160,75 
ПДВ  278.032,15 
Укупно са ПДВ-
ом 

  
1.668.192,90 

 
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ( мрежарина )+ трошкови 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада )+ ПДВ 
Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне 
енергије 

Сходно горе наведеном одлучено је како стоји у изреци Одлуке. 
 

ЗАШТИТА ПРАВА : 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпубличкoj 
кoмисиjи. 
Пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa je дужaн дa нa oдрeђeни рaчун буџeтa Рeпубликe Србиje 
уплaти тaксу oд  60.000 динaрa. 
 
  
 
 
Доставити :                                                                                           Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 
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Архиви                                                                                                     Наташа  Ђерић 
 
 


