
ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА 

         "ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ" 

01 Број: 994/12 

Датум: 12. 01. 2018. године 

З Е М У Н, Цара Душана 143 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр.124/12, 14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете 

Одлуке о додели уговора 994/10 од 22.12.2017. у поступку јавне набавке мале 

вредности за набавку електричне енергије Директор Школe за ученике оштећеног вида 

„Вељко Рамадановић“, из Земуна, ул. Цара Душана бр.143, објављује 

 

                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

којом уговор за набавку електричне енергије за потребе Школе за ученике оштећеног 

вида „Вељко Рамадановић“, из Земуна, ул.Цара Душана бр.143, је закључио са 

понуђачем ЈП" ЕПС БЕОГРАД", БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2 (Уговор код 

наручиоца заведен под бр. 994/11 од 28.12.2017.г., код добављача бр.1801-636600/4-

17 од 29.12.2017.г.).  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне 

набавке мале вредности за подношење понуда за набавку електричне енергије за 

потребе Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, из Земуна, ул.Цара 

Душана бр.143. 

 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије и иста је предвиђена на конту 

421 211, позицији електрична енергија. Број јавне набавке: 1.1.4. 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије  и иста је  предвиђена у 

Финансијском плану и Плану набавки за 2017.г  на конту 421211, на позицији 

електрична енергија. 

 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична 

енергија -  (ознака 09310000). 

 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и 

очекује је око 2.500.000,00  динара без пдв за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 

године. 

 

Поступак отварања понуда води се  дана 22.12.2017. године са почетком у 16.00 сати у 

просторијама Школe за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, из Земуна, 

ул.цара Душана бр.143.   

 

Отварање понуда води комисија у следећем саставу: 

1. Горан Стојановић, Председник комисије 

2. Весна Петровић, дипл.економиста,члан 

3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке,члан 

 

Поступку отварања понуда није присуствао представник понуђача.  



 

Констатује се да су отварању понуда присуствовали и  

1. Секретар школе Биљана Шапоњић, дипл.правник 

 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  

 

 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача   Датум пријема    Сат  

 Заведена 

  

1. 994/6                 ЈП" ЕПС БЕОГРАД", БЕОГРАД,      20.12.2017.г.       11,15ч 

                  Царице Милице 2 

 

2. 994/7           "PROENERGYBGD" DOO, БЕОГРАД,   21.12.2017.г.       10,35ч 

                             Владимира Поповића 6 

  

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 

 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 

евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) : 

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: ЈП" ЕПС БЕОГРАД", БЕОГРАД, 

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2 

ЈН бр.1.1.4.  

Опис предмета јавне набавке  

 

Уговор о потпуном 

Снабдевању 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 

(за 222 802  kWh јединствене тарифе) 

 

Понуђена јединична цена за 1 kWh 

 јединствене тарифе 

 

 

1.343.496,06 дин.без пдв 

1.612.195,27 дин.са пдв 

6,03    дин. без пдв 

7,24     дин.са пдв 

 

Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је 45 дана а по пријему фактуре  

(рачуна) за испоручену електричну енергију  

Период испоруке 

 

Од 01.01.2018.г. до 31.12.2018.г године,   

свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа,  

односно од дана завршетка законске процедуре у 

случајевима промене досадашњег снабдевача 

(очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 

24:00“ 

 

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 

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: "PROENERGYBGD",DOO, БЕОГРАД, 

ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6 

ЈН бр.1.1.4.  

 

Опис предмета јавне набавке  

 

Уговор о потпуном 

Снабдевању 



УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 

(за 222 802  kWh јединствене тарифе) 

 

Понуђена јединична цена за 1 kWh 

 јединствене тарифе 

 

 

1.363.548,24 дин.без пдв 

1.636.257,89 дин.са пдв 

6,12     дин. без пдв 

7,344    дин.са пдв 

 

Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је 45 дана а по пријему фактуре  

(рачуна) за испоручену електричну енергију  

Период испоруке 

 

Од 01.01.2018.г. до 31.12.2018.г године,   

свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа,  

односно од дана завршетка законске процедуре у 

случајевима промене досадашњег снабдевача 

(очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 

24:00“ 

 

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 

 

Критеријум за  избор најприхватљивијих  понуда је критеријум НАЈНИЖЕ 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

У предметној јавној набавци Комисија наручиоца је достављенe понудe понуђача ЈП" 

ЕПС БЕОГРАД", БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2 и понуђача 

"PROENERGYBGD",DOO, БЕОГРАД, ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6 

оценила као прихватљиве. 

 

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму, на предлог Комисије 

Директор школе је донео одлуку о додели уговора и  уговор у предметној јавној 

набавци доделио понуђачу ЈП" ЕПС БЕОГРАД",БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2. 

 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити на Порталу 

Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 

                                                                                                 ДИРЕКТОР  

                                                                      ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА   

                                                                               „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“  

                                                                                 

                                                                                             Радмила Лабан 
 


