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Завод за васпитање деце и омладине - Београд 
 

Број: 450/3 

Датум: 27.02.2018.год. 

  

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 450/2 од дана 27.02.2018.год., и 

овлашћења из члана 37. Статута, в.д.директора наручиоца Завода за васпитање деце и 

омладине Београд донео је следећу  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 01-18  

 

У поступку јавне набавке мале вредности бр. 01-18 - набавка добара- електричне 

енергије, ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор ПОНУЂАЧУ ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице бр. 2, 

Београд, МБ: 20053658, ПИБ: 103920327, који је благовремено доставио понуду бр. 18.01-

91711/1-18 од 21.02.2018.год., заведену од стране наручиоца под бројем 431 од 26.02.2018.год.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Наручилац Завод за васпитање деце и омладине Београд је дана 13.02.2018.год., у 

складу са Финансијским планом и Планом набавки за 2018.год., донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности 01-18 заведену под бр. 353/1. Позив за подношење 

понуда и конкурсна документација израђени су у складу са донетом Одлуком и у року 

предвиђеним истом објављени на Порталу јавних набавки дана 14.02.2018.год. 

 Након спроведеног поступка јавног отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда број 450/1 дана 27.02.2018.год, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: 

Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 450/1 од 27.02.2018.год.  

 У наведеном Извештају о стручној оцени понуда у погледу предмета и процењене 

вредности јавне набавке Комисија је констатовала следеће: ПРЕДМЕТ јавне набавке мале 

вредности бр. 01-18 је набавка добара-електричне енергије. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈНМВ 

је 1.890.000,00 дин. без ПДВ-а, општи речник набавки 09310000 електрична енергија.   

 У погледу података из Плана набавки који се односе на предметну јавну набавку 

Комисија је у стручној оцени понуда констатовала да: предметна јавна набавка мале вредности 

води се под редним бр. 3, предмет набавке мале вредности је набавка добара-електрична 

енергија. Комисија констатује да је за набавку горенаведеног добра Наручилац у оквиру свог 

Финансијског плана и Плана  набавки планирао укупан износ од 1.890.000,00 дин. без ПДВ-а и 

ту вредност је Наручилац исказао као процењену вредност кроз План набавки. Средства за 

реализацију ове ЈНМВ предвиђена су Расподелом средстава установама социјалне заштите 

(индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2018.год. 

(Сл. гласник РС бр. 113/2017), бр. 401-01-00093/2018-12 од 12.01.2018.год. Поступак јавне 

набавке спроведен је према одредбама Закона о јавним набавкама као поступак јавне набавке 

мале вредности. Наручилац је самостално спроводио поступак ЈНМВ бр. 01-18.  

У предметном поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач и то: 

Назив и седиште понуђача:  

а) ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице бр. 2 

Укупна цена за тражене количине (без ПДВ-а): 1.116.730,00 дин. 

Укупна цена за тражене количине (са ПДВ-ом): 1.340.076,00 дин. 
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Рок важења понуде: 30 дана 

Није било неблаговремених и неприхватљивих понуда. 

У поступку ЈНМВ бр. 01-18 као критеријум за доделу уговора коришћен је критеријум-

најнижа понуђена цена. На основу приспеле понуде и примене критеријума за доделу уговора 

сачињена је ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:  

 

Редни 

број 

Бр. под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача 

Понуђена 

цена 

Рок 

плаћања  

Рок важења 

понуде 

1. 431 ЈП ЕПС Београд 

ул. Царице 

Милице бр. 2 

1. Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.116.730,00 

дин. 

60 дана од 

дана 

пријема 

рачуна 

30 дана од 

дана отварања 

понуда 

2. Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1.340.076,00 

дин. 

 

 

 С обзиром на горенаведено Комисија на основу Извештаја о стручној оцени понуда 

предлаже наручиоцу да се уговор додели понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице бр. 2. 

 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од 5 дана од 

дана пријема одлуке.  

                  

                в.д.директора 

                                                                                                                ________________ 

              Миодраг Тасић  

 

 

 

Доставити: 

- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.                                                                            
                                                                                               

       

            

 

 

  

                                                                                                                    


