
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21 
 
Место К Р У Ш Е В А Ц 
 
Број одлуке OД 1.1.8/2020 
 
Датум 

 
06.07.2020. 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ),  
директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:  
 
  

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 
за јавну набавку ЈНОП 1.1.8/2020–  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 

        понуђачу са најповољнијом понудом ЈП „ЕПС“ Београд, Ул. Царице Милице 
бр.2, 11000 Београд 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Наручилац је дана  03.06.2020.године донео одлуку о покретању отвореног 
поступка  јавне набавке бр. ЈНОП 1.1.8/2020- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. 
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке и званичном интернет-сајту Установе.  До истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa je ЈЕДНА понуа за ову партију. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. И 1.1.8/2020 од 03.07. 2020. 
године, у коме је  констатовала  је следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

 
Редни број јавне набавке 

 
ЈНОП 1.1.8/2020. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 8.625.000,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)     6.089.900,00 дин 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)     7.307.880,00 дин 

 
 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

   
Заводни 

број Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

   

 
 
 
 



 
 
 
 

3) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

Ранг листа понуђача : 
 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. 
ЈП „ЕПС“ Београд 

6.089.900,00 

2. 
 

 

 
4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
После стручне оцене понуда, и сачињеног Извештаја о стручној оцени понуда број 

И 1.1.8/2020 комисија констатује да је  за јавну набавку  бр. ЈНОП 1.1.8/2020-  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,  понуда број 2114 од 02.07.2020. понуђача ЈП „ЕПС“ - 
Београд, најповољнија , те предлаже наручиоцу доделу уговора. 
 Орган управљања наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о 
додели уговора понуђачу са најповољнијом понудом бр.  2144 од 02.07.2020. понуђача  
ЈП „ЕПС“ – Београд.  
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 
                                                                                  Весна Живковић, спец.струк.васпитач              
 


