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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда дел.бр.531/1 од 22.5.2019.године, 

В.Д ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН  

доноси: 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу JП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  

Београд ул.Балканска бр.13, број понуде 18.01-247130/1-19 од 7.5.2019.године, 

заведена код наручиоца под бројем 522/1 од 20.5.2019.године, за набавку добара-

електрична енергија за потребе ОШ „Joван Јовановић Змај“ Ковин. 

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни школе у року од три дана од дана доношења одлуке.  

 

О б р а з л о ж е њ е:  

 

Директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин  је дана 4.5.2018.године донео одлуку 

о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.397/1 од 10.4.2019.године, за 

набавку добра-електрична енергија за потребе ОШ «Јован Јовановић Змај» Ковин. 

Редни број јавне набавке мале вредности  је  2-I/2019 (1.1.2). 

Предмет јавне набавке је набавка добара-електрична енергија за потребе ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Ковин. 

Јавна набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности. 

Ознака из Општег речника набавки: 09310000-електрична енергија. 

Процењена вредност јавне набавке је 750.000,00 динара без ПДВ-а. 

Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су Одлуком о  буџету општине 

Ковин за 2019. годину (''Сл. лист општине Ковин'', бр.14/18 и 1/19) са раздела 4, глава 4.1. 

основно образовање, функција 912 - трансфери осталим нивоима власти, економска 

класификација 421-стални трошкови, програм 2002, програмска активност 2002-0001 и 

Финансијским планом и Планом набавки ОШ „Joван Јовановић Змај“ Ковин за 

2019.годину, конто 421211-електрична енергија.  

              Поступак јавне набавке спровeла је Комисија за јавну набaвку, коју je образовао 

директор ОШ «Јован Јовановић Змај» Ковин, посебним Решењем у складу са чланом 54. 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број:124/12, 14/15 и 68/15) у саставу: Драгана 

Михајлов, председник Комисије; Дејан Крецуљ и Ненад Рајковић, чланови Комисије. 

За наведену јавну набавку наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет адреси дана 

11.4.2019.године, а затим и Измену и допуну конкурсне документације и Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда дана 8.5.2019.године. 

До истека рока за подношење понуда, тј. до 21.5.2019. до 1130 часова на адресу 

наручиоца стигла је 1 (једна) понудa и то:  

1) ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд ул.Балканска бр.13. 

Република Србија 

Аутономна покрајина 

Војводина 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Ковин 

Број:532/1 

Датум :22.5.2019.год. 

26220 Ковин 

ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7 

 

Директор :       013/741-052 

Секретаријат: 013/741-300 

Fax: 013/741-300 

е-mail :zmajkovin@gmail.com 
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Неблаговремених понуда није било. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 21.5.2018.године са почетком у 1200 часова, о 

чему је Комисија сачинила записник. 

Комисијa за јавну набавку мале вредности је дана 22.5.2018.године разматрала, 

прегледала и оцењивала понуде и констатовала: 

1)  Понуда понуђача ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд ул.Царице 

Милице бр.2 је благовремена, одговарајућа и прихватљива.  

Уз понуду је достављена комплетна документација наведена у позиву за 

прикупљање понуда и конкурсној документацији. Укупна понуђена цена без ПДВ-а за 

процењену количину износи 529.265,88 динара, а укупна понуђена цена са ПДВ-ом за 

процењену количину је 635.119,056 динара. Понуда је поднета самостално. 

У складу са чланом 106. ЗЈН понуда нема битних недостатака, из понуде се може 

утврдити стварна садржина понуде и понуда не прелази износ процењене вредности 

јавне набавке, тако да се сматра прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 

Закона о јавним набавкама. 

      Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

              Назив/име понуђача     

Укупна понуђена цена без 

ПДВ-а  

за процењену количину 

1.  
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 

Београд 

529.265,88 

 Комисија је после стручне оцене понуда, на основу датог критеријума за доделу 

уговора, ''најнижа понуђена цена'', сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда 

бр.531/1 од 22.5.2019.године и констатовала да је понуђач прибавио само једну 

благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду, а то је понуда понуђача ЈП 

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд ул.Балканска бр.13 број понуде 18.01-

247130/1-19 од 7.5.2019.године, заведена код наручиоца под бројем 522/1 од 

20.5.2019.године, за набавку добара-електрична енергија за потребе ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Ковин. 

 Комисија предлаже наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора понуђачу ЈП 

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд ул.Балканска бр.13 број понуде 18.01-

247130/1-19 од 7.5.2019.године, заведена код наручиоца под бројем 522/1 од 

20.5.2019.године, за набавку добара-електрична енергија за потребе ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Ковин. 

В.д директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин прихватио је предлог Комисије за 

јавну набавку дат у писаном Извештају о стучној оцени понуда бр.531/1 од 22.5.2019. 

године, те је на основу законског овлашћења (члан 107. став 3. ЗЈН) донео Одлуку о 

додели уговора понуђачу ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд ул.Балканска 

бр.13, број понуде 18.01-247130/1-19 од 7.5.2019.године, заведена код наручиоца под 

бројем 522/1 од 20.5.2019.године, за набавку добара-електрична енергија за потребе ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ Ковин. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач има право да поднесе  

Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на порталу 

Управе за јавне набавке. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

В.д директора школе 

_____________________ 

Весна Стојановић 


