
 

Република Србија 

ОШ “Свети Сава” 

Број: 226         

Датум: 07.05.2019. 

Краљево 

 

       На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 

РС“, број 124/12,14/15,68/15) ), и Извештаја комисије о стручној 

оцени понуда бр. 219 од 07.05.2019. године, директор  основне 

школе „Свети Сава“ Краљево доноси  

 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

 

1. У јавној набавци добара – Електрична енергија ( јавна 

набавка број 02/2019),  додељује се уговор следећем понуђачу: 

 

ЈП „ЕПС “   Београд,  Балканска  бр.13,  11000 Београд, са 

понуђеном јединичном ценом по KWh од 7,11 динара без ПДВ-а, 

односно укупно понуђеном ценом од  313.188,39 динара  без ПДВ-а, 

чија је понуђена цена најнижа. 

 

 

Образложење 

 

А. Општи подаци о јавној набавци 

 
1. Наручилац Основна школа „Свети Сава“ Краљево, улица Змај 

Јовина бр. 1 спровела је поступак јавне набавке мале 
вредности број 02/2019 која има за предмет набавку добара 
Електрична енергија. Ознака и назив из општег речника 
набавке:  09310000- електрична енергија 

Укупна процењена вредност јавне набавке је 970.000,00 динара 

без ПДВ-а (словима:  деветстоседамдесетхиљададинара без ПДВ-

а ) 
2. Средства за предметну јавну набавку обезбеђују се из буџета 

града Краљева  
3. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу за јавне 

набавке,  дана 17.04.2019. године. Понуђачи су били дужни да 

доставе своје понуде  до 06.05. 2019.год. до 1100  часова а јавно 

отварање понуда спроведено је 06.05.2019.год.  са почетком у 

1130 часова. 

4.  Критеријум избора најповољније понуде: најниже понуђена 

цена 



 

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ 

ПОНУДА 

 

1. Приспеле понуде понуђача: 

 

Комисија задужена за спровођење jавне набавке је 

констатовала да је  на адресу наручиоца у наведеном року 

приспела једна  понуда  и то:  

 

Благовремено тј. до дана 06.05.2019. године до 1100 часова примљена 

је понуда следећег понуђача: 

 

Број под којим је       назив или шифра           датум            час 

Понуда заведена       понуђача                        пријема 

213                       ЈП„ЕПС “ Београд,             03.05.2019                 0945 

                          Балканска 13, 

                            11000 Београд 
 

Неблаговремених понуда нема. 

 

2. Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока 

за достављање понуда тј. дана 06.05.2019. године са почетком 

у 1130 часова.  

3. Преглед и оцена понуда 

После отварања понуда комисија је дана 07.05.2019. извршила 

детаљан преглед и стручну оцену понуде и утврдила следеће: 

 

 

1. ЈП „ЕПС “  Београд,  Балканска 13,  11000 Београд (број под 

којим је понуда заведена код наручиоца 213 од 03.05.2019 године) са 

понуђеном јединичном ценом по KWh од 7,11 динара без ПДВ-а, 

односно укупно понуђеном ценом од 313.188,39 динара без ПДВ-а, 

рок и начин плаћања- 45 дана од дана пријема исправног рачуна, 

важност понуде 60 дана од дана јавног отварања понуда, период 

испоруке -12 месеци од дана закључења уговора, понуђач понуду 

подноси самостално.  

Понуда је  прихватљива. 
 

4.Неблаговремених понуда није било. 

      5. Критеријум за избор  најповољније понуде је  најнижа 

понуђена цена, а обзиром да је поднета само једна, и то прихватљива 

понуда, на основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. 

гласник РС“, број 124/12,14/15,68/15) ), а у складу са стручном 

оценом понуда , комисија је предложила наручиоцу доношење 



одлуке о додели уговора и закључење уговора са следећим 

понуђачем: 

 

 ЈП „ЕПС“  Београд,  Балканска 13,  11000 Београд (број под 

којим је понуда заведена код наручиоца  213 од  03.05.2019 године) 

са понуђеном јединичном ценом по KWh од 7,11 динара без ПДВ-а, 

односно укупно понуђеном ценом од  313.188,39 динара без ПДВ-а . 

 

На основу напред изнетог донета је одлука као у диспозитиву. 

 

Правна поука: На одлуку о додели уговора понуђач може уложити 

захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

                                             Директор  школе 

                                       _______________ 

                                                Снежана Маџаревић 

 

 
 


