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На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник РС број 124/2012) и Извештаја Комисије за 
јавну набавку о стручној оцени понуда број 02-62 од 12.02.2016.године  Директор Прве основне школе краља 
Петра II Ужице доноси 
 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 

Додељује се уговор о јавној набавци добара – електричне енергије понуђачу „ЕПС Снабдевање“ 
доо Београд седиште Улица царице Милице бр 2, адреса за пријем поште Мекензијева број 37, 11000 
Београд  са укупном понуђеном ценом за планирану потрошњу киловат часова електричне енергије  
од 505.566,89 динара без ПДВ-а, односно  606.680,27 дин са ПДВ-ом.  
 

О  Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
Одлуком број 02- 43 од 02.02.2016. године, наручилац Прва основна школа краља Петра II Ужице, Улица 
Димитрија Туцовића   171, покренула је поступак јавне набавке електричне енергије  – врста поступка јавна 
набавка мале вредности бр. 1/2016 

Средства за предметну јавну набавку предвиђена су финанисјким планом   за 2016 годину у  износу од и 
пројекцијом финансијског плана за 2017.годину на конту 421211 а извори финансирања су буџет локалне 
самоуправе  . 

Укупна процењена вредност јавне набаке је 800.000,00динара без ПДВ-а од које је процењене вредности 
процењено за јануар  и фебруар 2017 .године 133.333,34  без ПДВ-а за свих  шест  мерних места .  

Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности  по позиву упућеном наручиоцима 
који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 03.02.2016. године и на интернет страници наручиоца 
www.prvaskola.edu.rs 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , канцеларији Директора школе који се 
налазе на адреси Ужице, Улица Димитрија Туцовића   171, дана 12.02.2016. године од стране Комисије за јавну 
набавку формиране решењем Директора Школе број 02-43/1 дана 02.02.2016. године . 

Благовремено , до дана 12.02.2016. године до 12 часова пристигле  је пристигла само једна понуда и то : 
 

Р.broj 

 

Назив понуђача 

aziv i ponuђaчa 

datum prijema 
Број под којим је 
понуда заведена код 
наручиоца 

2 ЕПС Снабдевање“ Београд 11.02.2016 году 10 02-55 

 
Неблаговремених понуда није било . 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 12.02.2016. године са почетком у 12,30 часова. Отварању 

понуда није  присуствовао  представник  понуђача. 
 

 У складу са Законом о јавним набавкама Комисија је сачинила Записник о отварању понуда који је 
понуђачу  достављен у року од 3 дана од дана отварања понуда. 



 
Комисија је спровела поступак оцењивања понуда дана 12.02.2016. године о чему је сачинила Извештај о 

стручној оцени понуда. 
Комисија је после стручне оцене понуда и провера рачунске исправности истих,  предлажила наручиоцу у 

свом Извештају да донесе Одлуку о додели уговора за набавку добара – електричне енергије понуђачу  „ЕПС 

Снабдевање“ Београд улица Царице Милице број 2  са  понуђеном ценом од 505.566,89 без ПДВ-а, односно 

606.680,27 дин са ПДВ-ом  односно да са овим понуђачем закључи Уговор о јавној набавци као јединим 
понуђачем . 

На основу свега изнетог,  а полазећи од Извештаја о стручној оцени понуда, донета је одлука како гласи у 
диспозитиву. 
 

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће  објавити  
на порталу управе за јавне набавке и на својој интернет страници. 

Сходно члану 112. став 2. тачка 5. наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем без чекања 
протека рока за улагање захтева за заштиту права. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права 
наручиоцу у року од 5 дана од дана њеног објављивања на порталу управе за јавне набавке и на сајту школе. 
 
 
Доставити: 
-Контроли 

Прва основна школа 
краља Петра II Ужице 

-„ЕПС Снабдевање“доо Директор 
-архиви  
  
 Никола Бацетић с.р. 
 
 


