
 
Наручилац            Општинска управа     

       општине Неготин 

 
Адреса Трг Стевана Мокрањца бр. 

1, 19300 Неготин 

 
Место 

 Неготин 

 
Број одлуке 

4041-4/2017- IV/04 

 
Датум 

24.04.2017.године 

 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015) и Извештаја о 

стручној оцени понуда број 4041– 4/2017– IV/04 од 24.04.2017.године, начелник Општинске управе 
општине Неготин доноси:  

 
О Д Л У КУ  

о додели уговора 
 
 

Наручилац – Општинска управа општине Неготин доноси одлуку о ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке 
мале вредности број 4/2017 за набавку добара- електричне енергије,  шифра из општег речника набавки 

09310000 Електрична енергија. Финансијска средства за јавну набавку обезбеђена су у буџету општине 
Неготин за 2017. годину, позиција у буџету - 71, конто 426800 – материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство, раздео 4, глава 1, функција 130, програм 15- Опште услуге локалне самоуправе,  
програмска активност 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, по 
Одлуци о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин број 21/2016 и 1/2017) 
и предвиђена  Планом јавних набавки Општинске управе општине Неготин за 2017. годину, број: 404-
19/2017-IV/04, од дана 30.01.2017.године, понуђачу  ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице бр.2, адреса 
за пријем поште, Мекензијева 37, заведена под бројем  4041 – 4-1/2017 – IV/04 од 21.04.2017.године : 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Наручилац је дана 10.04.2017.године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности у 
складу са чланом 39.Закона, бр. 4/2017, за јавну набавку добара- електрична енергија. 
За наведену јавну набавку наручилац је дана  10.04.2017. године објавио Позив за подношење понуда 
и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и сајту општине Неготин.    
 
 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна)понуда. 
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 4041-4/2017- IV/04 од 24.04.2017. године, Комисија за јавне 
набавке је констататовала следеће: 

1.Врста предмета јавне набавке: 

 
Добра    X 

 
Услуге  

 
Радови   

2.Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Добра- електрична енергија,  шифра из општег речника-
09310000 Електрична енергија. 
Финансијска средства за јавну набавку обезбеђена су у 
буџету општине Неготин за 2017. годину, позиција у буџету - 
71, конто 426800 – материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство, раздео 4, глава 1, функција 130, програм 15- 
Опште услуге локалне самоуправе,  програмска активност 
0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, по Одлуци о буџету општине Неготин за 2017. 
годину („Сл. лист општине Неготин број 21/2016 и 1/2017) и 
предвиђена  Планом јавних набавки Општинске управе 
општине Неготин за 2017. годину, број: 404-19/2017-IV/04, од 
дана 30.01.2017.год. 
 



 
Редни број јавне набавке  4/2017 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а)  2.500.000,00 динара               
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 

 По јединици  кWh 5,46 динара до процењене вредности 
2.500.000,00 динара                     

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 

 По јединици  кWh 6,55 динара до процењене вредности 
3.000.000,00 динара                     

3.Разлози и околности који оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: 
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности по члану 39.став 1.  Закона о јавним набавкама  
(„Сл. гласник РС“ број 68/2015 ), јер је вредност истоврсних  набавки на годишњем нивоу  није већа од 
5.000.000,00 динара. 

      Укупан број поднетих понуда  са основним подацима о понуђачима: 1( једна ) 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 

ЈП ЕПС Београд , ул. Царице Милице бр.2, 
адреса за пријем поште, Мекензијева 37, PIB 
108057105, MB 20924195 

Нема 

 
4.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово  
одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде и понуђена 
цена 

//////////////////// ///////////////////////////////////////////////  ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

5) Критеријум за оцењивање понуде је  „ најниже понуђена цена „ по члану 85. први став ,  
тачка 2. Закона о јавним набавкама( „ Сл. гласник РС „бр. 68/2015) 
 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума „најниже понуђена цена“, узимајући у обзир  
и записник о прегледу понуда бр. 4041-4/2017-  IV/04 од  21.04.2017. године. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1) 

ЈП  ЕПС Београд , ул. Царице Милице бр.2, адреса за пријем  
поште, Мекензијева 37, PIB 103920327, MB 20053658, коју заступа 
директор Милорад Грчић 

5,46 динара по 

кWh  

 б) Начин примене  критеријума најниже понуђене цене  
Наручилац је упоређивањем понуђене цене прихватљиве понуде и процењене вредности дошао 
 до најниже понуђене цене. 
6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија,после стручне оцене понуда, констатује да је прихватљива понуда за набавку добара- електрична 
 енергија, понуђача:  

ЈП  ЕПС Београд , ул. Царице Милице бр.2, адреса за пријем поште, Мекензијева 37, PIB 103920327, 
 MB 20053658, коју заступа директор Милорад Грчић, текући рачун 845- 484849-65 Управа за трезор,  

рок и начин плаћања: до 20-ог у текућем месецу за предходни месец, рок важења понуде – 60 дана од дана  

отварања понуде, самостална понуда , понуђена цена за кWh  5,46 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 6,55 динара  
по кWh  до процењене вредности јавне набавке од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а и предлаже наручиоцу његов 

избор. 
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за набавку добара- електрична 
енергија и бира као  понуду са најниже понуђеном ценом и додељује уговор. 
 
Овлашћено лице Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацији 
Валентина Ђуричић______________ 
Обрадила : 
Габријела Рожа Алкоуали _______________   
                                                                                  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
(На основу члан 149.став 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС „ бр.68/2015)                                                                                                   

                                                                                                Општинска управа општине Неготин 

                                                                                                               Начелник  

 
                                                                                         Надежда Тодоровић, дипл. правник 


