
 

 

 

ОШ ''Марија Трандафил'' 

Паунова 14, Ветерник 

Број: 341/09 

Датум: 11.03.2019. 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор школе донео је  

  

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Ред.бр. ЈНМВ 1.1.2/2019- набавка добара – снабдевање електричном 

енергијом  у ОШ ''Марија Трандафил'', Паунова 14, Ветерник, редни број ЈНМВ 

1.1.2/2019 

I Бира се као најповољнија понуда понуђача за јавну набавку мале вредности, 

редни број ЈНМВ 1.1.2/2019: 

 

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

 

II  Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана 

доношења исте. 

Образложење: 

 

                 1. Назив и адреса наручиоца  ОШ ''Марија Трандафил'', Паунова 14, Ветерник 

 

        2.  Предмет и вредност уговора о јавној набавци 

а) Предмет јавне набавке мале вредности је набавка набавка услуга- 

снабдевање електричном енергијом., редни број ЈНМВ 1.1.2/2019 

 
3. Подаци из плана набавке који е односе на предметну јавну набавку 

 
     а) Извор средстава: буџет Града Новог Сада за 2019 годину 
      б) Позиција- конто: 421211 

 

   4. Процењена вредност јавне набавке износи 1.541.666,66 дин. без ПДВ-а 

 

5.По Јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.02.2019. 

године и позиву за подношење понуда број 252 упућеног дана 27.02.2019. 

године, благовремено тј. до дана 07.03.2019. године до 10,00 часова примљенa je  

једна понуда:   

Ред. 

бр 
Назив или шифра понуђача 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Датум 

пријема 
Час 

1. 
„ ЈП ЕПС  Београд“, 11000 Београд, 

Балканска бр.13 
104 06.03.2019. 11:15:00 

 

Неблаговремених понуда нема. 

      



 

 

 

 6. Одбијених понуда нема 

 

7.  Критеријум за оцењивање понуда: 

 
 Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена 

 

Ранг листа понуђача: 

Ред. 

Број 
Понуђач 

Понуђена цена 

без пореза 

Понуђена цена 

са порезом 

1. 

„ ЈП ЕПС Београд“, 

 11000 Београд, 

 Балканска бр.13 

612.785,94  734.502,41 

 

8. Назив понуђача коме се додељује уговор: 

 Комисија  за јавне набавке  сачинила је записник о стручној оцени 

понуде где је констатовао  да је најповољнију понуду  дао понуђач 

 

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

 

 и предложио наручиоцу да донесе одлуку о додели уговор са: 

 

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

 

 Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку о избору 

најповољније понуде, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним 

набавкама  („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/15) донео одлуку 

као у диспозитиву. 

Понуђач је понуду дао као самосталну 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев  за заштиту права у 

року од 5 дана од дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу 

непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са 

повратницом. 

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева 

уплаћује таксу одређену Законом: 

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06 број модела 97 

позив на број 1.1.2/2019. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун 

буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара . 

 

         Директор школе 

 

                                                                          Милијана Граховац Проле 


