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 Република  Србија 
 ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
 Су IV 22-2/17 
 ЈН МВ бр.1/2017 
 Дана 25.4.2017. године 
 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012), председник суда Ненад Тадић, донео је дана 25.4.2017. године следећу: 

  

Одлуку о додели уговора у поступку поступку јавне набавке мале 
вредности електричне енергије редни број 1/2017 

 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ,,Електропривреда Србије“ Београд, 
ул. Царице Милице бр.2, ПИБ: 103920327, Матични број: 20053658. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Наручилац је дана 13.4.2017. године донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке број: IV Су 22-2/17. Конкурсна документација и Позив за подношење 
понуде су објављени на Порталу јавних набавки дана 13.4.2017. године.  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број: IV Су 22-2/17 од 21.4.2017. године, Комисија за јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуде, датој у 
Извештају од 21.4.2017. године у коме је констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке је електрична енергија за потребе Основног суда у 
Великом Градишту за период од годину дана од дана закључења уговора, односно 
за 2017-2018. годину, за два мерна места бр. бројила 956 ЕД 16158240 и бр.бројила 
80335 ЕД 15030534 која су ближе описана у конкурсној документацији. Општи 
речник набавки 09310000.  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: Јавна 
набавка број 1.1.1. Електрична енергија, планирана средства за набавку са ПДВ-ом 
2.350.000,00 динара, без ПДВ-а 1.958.333,00 динара, средства су обезбеђена у 
буџету Републике Србије за 2017. годину, односно у разреду 6 – Високог савета 
судства, функција 330 - судови, економска класификација 421, оквирни датум 
покретања поступка – март месец, закључења уговора – април месец, извршење 
уговора - мај месец, разлози и оправданост набавке – ради несметаног рада суда, 
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вредност набавке је утврђена на основу потрошње Основног суда у Великом 
Градишту у 2016. години. Набавка није обликована по партијама. 

3. Процењена вредност јавне набавке је са са ПДВ-ом 2.350.000,00 динара, без 
ПДВ-а 1.958.333,00 динара.  

4. Евентуалних одступања од плана набавки са образложењем: поступак није 
покренут у марту месецу, већ у априлу 2017. године.  

5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности је 
укупна вредност набавке која износи са са ПДВ-ом 2.350.000,00 динара, без ПДВ-а 
1.958.333,00 динара, у смислу члана 39 Закона о јавним набавкама.   

6. У поступку јавне набавке учествовао је само један понуђач. 

7. Основни подаци о понуђачу: ,, ЈП ,,Електропривреда Србије“ Београд, ул. 
Царице Милице бр.2, ПИБ: 103920327, Матични број: 20053658, датум и час 
пријема понуде 21.4.2017. године у 08,30 часова. 

8. Понуда понуђача испуњава све услове који су наведени у конкурсној 
документацији за учешће у овом поступку јавне набавке, односно достављени су 
сви попуњени, потписани и печатом оверени обрасци понуде, изјаве о независној 
понуди и изјаве о испуњавању услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама, 
важећу лиценцу.  

Понуда је поднета у року за подношење понуда, са законским роком важења у 
смислу члана 90 Закона о јавним набавкама, тако да понуда нема битних 
недостатака у смислу члана 106. Закона о јавним набавкама. 

9. Како није било других понуда Комисија констатује да нема 
неприхватљивих понуда, неблаговремених понуда није било. 

10. Критеријум за доделу уговора је: ,,најнижа понуђена цена“. 

11. Комисија констатује да је понуда понуђача ЈП ,,Електропривреда Србије“ 
Београд од 21.4.2017. године поднета у 08,30 часова прихватљива понуда и у 
складу са критеријумима за доделу уговора. 

12. Понуђач коме се додељује уговор: ЈП ,,Електропривреда Србије“ 
Београд, ул. Царице Милице бр.2, ПИБ: 103920327, Матични број: 20053658.  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СУДА 

                                                                                               

                                                                                              Ненад Тадић,с.р. 

  

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 
заштиту права  у року од пет дана од дана пријема одлуке. Захтев се подноси 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 
наручиоцу. 

 

 




