
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

Дел.бр:01-360 

Датум. 04.03.2019 

ЋУПРИЈА 

 
 На основу чл. 108.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124 /2012 , 14/2015, 

68/2015), чл. 71 Статута   Медицинске школе у Ћуприји, и извештаја комисије о стручној оцени 

понуда дел број 01-359 од 01.03.2019.године, доноси се следећа 

 

О Д Л У К А 
додели уговора  

 
I  Уговор за јавну набавку  мале вредности  ЈНМВ бр.1/2019–добра –електрична енергија за 

снабдевање објеката Медицинске школе у Ћуприји за 2018.годину према спецификацији датој у 

Позиву и Конкурсној документацији додељује се понуђачу : Јавно предузеће ''Електропривреда 

Србије'' Београд, ул.Балканска бр.13 Београд  за понуду заведену у школи под дел.бројем 01-

342 од 28.02.2019.године 

 

II Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

школе. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Наручилац је дана 12.02.2019. године донео одлуку о  покретању поступка  за набавку –

електричне енергије за снабдевање објеката Медицинске школе у Ћуприји по поступку јавне 

набавке мале вредности ,  ЈНМВ 01/2019  , општи речник набавке  09310000 

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио јавни позив на Порталу Јавних набавки и својој  

интернет страници , дана 19.02.2019.године. 

Набавка је планирана Планом набавки за 2019.годину дел.број 01-108 од 30.01.2019.год. Извор 

финансирања набавке је Финансијски план Медицинске школе у Ћуприји за 2019 годину дел.број 

01-31 од 11.01.2019.године , позиција 421, конта : 421222-угаљ и Одлука о буџету општине 

Ћуприја за 2018. годину донета на седници Скупштине општине Ћуприја- Обавештење о  додели 

апропријација  број 400-831/2018-04 од  24.12.2019.године  

Процењена вредност јавне набавке је  600.000,00 динара без ПДВ-а односно 720.000,00 динара са 

ПДВ-ом.  

 

До 01.03.2019. године до 12:30 часова пристигла је само једна понуда следећег понуђача: 

Понуда дел.бр. 01-409  од  28.02.2018.год. понуђача  Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' 

Београд, ул.Балканска  бр.13 Београд  
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда и о томе сачинила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда дел.број 01-359 од 01.03.2019.године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће:  

 

I  Подаци о јавној набавци: 

       Наручилац је дана 12.02.2019. године донео одлуку о  покретању поступка  за набавку –

електричне енергије за снабдевање објеката Медицинске школе у Ћуприји по поступку јавне 

набавке мале вредности ,  ЈНМВ 01/2019  , општи речник набавке  09310000 



За наведену јавну набавку Наручилац је објавио јавни позив на Порталу Јавних набавки и свој 

интернет страници  , дана 19.02.2019.године. 

 

 Процењена вредност јавне набавке је  600.000,00 динара без ПДВ-а односно 720.000,00 динара 

са ПДВ-ом.  

  У позиву и конкурсној документацији наведен је рок за достављање понуда и то је 

01.03.2019.године до 12:30 часова, након чега ће одмах, односно у 13:00 часова комисија 

приступити отварању поднетих понуда.    

  До 01.03.2019. године до 12:30 часова пристигла је само једна понуда следећег 

понуђача: 

Понуда дел.бр. 01-342  од   28.02.2019.год. понуђача  Јавно предузеће ''Електропривреда 

Србије'' Београд, ул.Балканска бр.13 Београд  
  

Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама понуђача  у Ћуприји, дана 01.03.2019. 

године  са почетком у 13:00 часова, о чему је сачињен записник о отварању понуда који је  

достављен понуђачу. 

Није било неблаговремених понуда.  

Критеријум за избор најповољније понуде јесте најнижа понуђена цена . 

  

II    Понуде понуђача које су одбијене и разлози за њихово одбијање : Нема таквих понуда 

 

   У јединој понуди понуђача констатовано је следеће: 

Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд, ул.Балканска бр.13 Београд је попунио 

све рубрике у Конкурсној документацији и дао своју понуду цена у  Спецификацији релација уз 

понуду (прилог бр. 4), достављене уз Позив за достављање понуда и Конкурсне документације за 

учешће у поступку и понуда изгледа овако: 

 

Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд,  

ул.Царице Милице бр.2 Београд  
 

Предмет набавке 

Електрична енергија 

Јединица 

мере 

Оквирне 

процењене 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6(3*4) 7(3*5) 

Активна енергија 

широка потрошња 

ВТ kWh 2.596,50 7,52 9,024 19.525,68 23.430,82 

НТ kWh 31,5     4,77 

 

5,724 150,255 180,306 

Активна енергија 

потрошња на ниском 

напону 

ВТ kWh 28.780,00 7,52 9,024 216.425,6 259.710,72 

НТ kWh 8.150,00 4,77 5,724 38.875,5 46.650,6 

     УКУПНО: 274.977,04 329.972,45 

 

Други подаци из понуде: Понуђач Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд, 

ул.Балканска  бр.13 Београд је понуду дао самостално.Рок и начин плаћања : у року од 45 дана 

по издавању фактуре односно пријема рачуна.Важење понуде: 60 дана од дана отварања 

понуде.Место и начин испоруке ел.енергије: на мерна места наручиоца. 

Уз понуду приложена су и следећа документа: тражене изјаве о испуњењу обавезних услова из 

чл.75.ст.1 тачка 1.,  чл.76. и чл.77 Закона о јавним набавкама за учешће у поступку ЈНМВ 01/2019; 



попуњен Модел Уговора; попуњену и потписану Изјаву понуђача о независној понуди  - образац 

бр.7; попуњену и потписану Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рад, заштита животне средине као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – образац бр.8.; попуњену и 

оверену Изјаву оприхватању услова из конкурсне документације и веродостојности података и 

докумената приложених у понуди –образац бр.10 , Изјаву – образац бр. 9 и достављена 

регистрована меница као средство обезбеђења  АС 3969966 са меничним овлашћењем бр.18.03.01-

4961/182-19 од 27.02.2019.године  и картоном депонованих потписа и пуномоћјем за потписивање 

меница;  Решење Агенције за привредне регистре број БД 53923/2016 од 01.07.2016.године о 

усвајању регистрационе пријаве ; Референц листу; Копија Лиценце за обављање енергетске 

делатности снабдевање електричном енергијом , решење број 312-137/2015-Л-I од 

23.12.2015.године; Потврде о учешћу на тржишту  Јавног предузећа Електромрежа Србије Београд 

–Дирекција за послове тржишта електричне енергије ; Уверење Агенције за енергетику Републике 

Србије број 312-137/2015-Л-И од 27.12.2018.године о издавању Лиценце за обављање енергетске 

делатности снабдевања електричном енергијом;Уверење Агенције за енергетику Републике Србије 

број 312-137/2015-Л-И од 19.02.2019.године  да је ЈП ЕПС Београд издата лиценца за обављање 

енергетске делатности снабдевања енергијом – број лиценце 0171/15-ЛЕ-СН од 23.12.2015.године 

и да је на снази; Изјаву понуђача  да ће закључити уговор о проступу систему са оператером 

система на који је објекат крајњг купца прикључен и уговор којим преузима билансну одговорност 

за места примопредаје крајњег купца од 22.02.2019.године; Одлуке о одређивању осталог 

заступника ЈП ЕПС број 12.01.231379/2 -16 од 13.06.2016 и 12.01.250966/5-16 од 27.06.2016.године 

о именовању Горана Кнежевића за осталог заступника ЈП ЕПС Београд ; Изјава да се на наведеним 

интернет  адресама може проверии да ли је предузеће у процесу стечаја или ликвидације;Потврду 

АПР-а број БД  118959/2018 од  20.12.2018.године да код овог предузећа није регистрован поступак 

ликвидације или стечаја; Потврда Народне банке Србије бр.IX/2.2 – 45762/2/19 од 

05.02.2019.године да дужник ЈП ЕПС Београд у периоду од 01.01.2014.год. до 04.02.2019.године 

нема евидентираних дана блокаде за дати период; Решење Агенције за привредне регистре број БД 

53923/2016 од 01.07.2016.године о промени података у Регистру понуђача где је уписан законски 

заступник Милорад Грчић; Потврда Министарства финансија Пореска управа број РЕГПДВ-

199920 од 12.01.2016.године да је ЈП ЕПС Београд извршило евидентирање за ПДВ. 

Недостаци понуде: Нема недостатака 

 
Имајући у виду све напред наведено, комисија је утврдила да је понуда понуђача : Јавно 

предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд, ул.Балканска  бр.13 Београд  

заведена у школи под дел.бројем  01-342 од 28.02.2019.године – једина, исправна и 

прихватљива и   предлаже   директору  њихов избор и додељивање закључења уговора једином 

понуђачу  - Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд, ул.Балканска бр.13 Београд 

Директор Медицинске школе у Ћуприји је  прихватио  предлог Комисије за предметну  

јавну набавку мале вредности о избору најповољније понуде , те је на основу чл.107. став.3  Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)  донео Одлуку о избору 

најповољније понуде, којом се понуда  - заведена у школи под дел.бројем  01-342 од 

28.02.2019.године -  бира као најповољнија  и понуђачу – Јавно предузеће ''Електропривреда 

Србије'' Београд, ул.Балканска бр.13 Београд - додељује се закључење уговора. 

        

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач и остала заинтересована лица могу наручиоцу поднети захтев за  

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке.Захтев се 

подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 

151.Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив 



на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

сврха: такса за ЗЗП; назив Наручиоца ; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије), у складу са одредбама чл.156 ЗЈН.-а. 

 

                                                                                                                   Директор 

        Медицинске школе у Ћуприји 

            Зорица Маринковић проф. 

Одлуку доставити: 

- Директору 

- Понуђачима  

- А/а 

 

 

 


