
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

БРОЈ:  404-7-2/2019-04-5 

ДАНА: 05.04.2019.године 

ЋУПРИЈА 

  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 

68/15) начелник општинске управе општине Ћуприја Милица Цветковић дипл.правник,  

доноси : 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

у отвореном поступку јавне набавке  добра набавка електричне енергије јавна расвета 

 

 

    УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС Београд,  ЈП ЕПС Београд, ул. 

Балканска 13 Београд , који је доставио понуду бр. 404-196/2019-04 од 29.03.2019. 

године 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 01.03.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 

јавне набавке бр.404-7-2/2019-04-1, добра набавка електричне енергије јавна расвета. 

 

По плану јавне набавке редни број предметне  набавке је 1.1.1. 

Комисија за јавну добра електрична енергија јавна расвета, формирана решењем 

начелника општинске управе општине Ћуприја бр. 404-7-2/2019-04-2 од 

01.03.2019.године је после отварања понуда и сачињеног записника бр. 404-201/2019-

04 од 01.04.2019. године спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-7-2/2019-04-4 од 01.04.2019. године 

комисија је констатовала следеће. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Врста предмета јавне набавке је набавка добра. 

Предмет јавне набавке је набавка добра - електрична енергија јавна расвета. 

 

Ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набаве је 09310000 електрична енергија.  



Позив за подношење понуда наручилац је објавио дана 01.03.2019. године на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници општине Ћуприја, у складу са чланом 57. 

Закона о јавним набавкама. 

Средства за реализацију јавне, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Ћуприја за 

2019.годину („ Сл.Гласник општина Ћуприја“ бр.26 од 18.12.2018 године) и 

Финасијским планом за Општинску управу општине Ћуприја бр. 402-92/2018-01-2 од 

27.12.2018. године,  позиција 30, конто 421210, функција 640. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години вршиће се до висине одобрених 

апропријација ( средстава на позицији у фин. плану) за ту намену, у складу са законом 

који уређује буџет за 2019. годину. 

За део реализације уговора који се односи на 2020. годину , реализација Уговора ће 

зависити од одобрених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. 

годину ( Фин.план за 2020. годину 

 

По плану јавне набавке редни број предметне  набавке је 1.1.1 

Процењена вредност набавке је 29.166.667,00  без ПДВ-а. 

 

Период испоруке електричне енергије је годину дана ( 365 календарских дана) од 

закључења уговора 

 

Поступак отварања понуда је спроведен дана 01.04.2019.године у просторијама 

Наручиоца општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, 35230 Ћуприја, о чему је сачињен 

записник број 404-201/2019-04. 

2) Подаци о понуђачима: 
 

У отвореном поступку јавне набавке  добра електричне енергије јавна расвета 

пристигла је  1 (једна)  понуђача. 

Први понуђач: ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд, доставио је понуду број 

404-196/2019-04 од 29.03.2019. године   

Понуђач је у понуди доставио Уверење Агенције за енергетику Републике Србије  бр. 

312-137/2015-Л- I од 19.02.2019. године којим се потврђује да је по решењу Агенције за 

енергетику Републике Србије под  бр. 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015. године издатата 

лиценца бр. 0171/15-ЛЕ-СН од 23.12.2015. године на снази. 

Понуђач је приложио потврду оператера преносног система да је понуђач активан 

учесник на тржишту електричне енергије.  

Грешка је уочена у табели образца понуде јединична са ПДВ-ом (цена треба да се 

искаже у три децимале а не у две) колона 5 уместо 6.58 треба да стоји  6.576  и укупна 

цена са ПДВ-ом (колона 7 образца понуде), уместо 20.069.000,00 треба да стоји  

20.056.800,00  

По добијеној сагласности бр. 404-196/2019-04 дана 02.04.2019.године (сагласност дата 

путем e-mail) комисија је извршила исправку рачунске грешке и констатовала следеће: 



Понуђач je  дао понуду:    

а) самостално   

ПОНУЂЕНА ЦЕНА   у динарима 

Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

Процењене 

количине 

Једин. цена 

без ПДВ-а 

Једин. цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

процењене 

количине 

Укупна цена са 

ПДВ-ом за 

процењене 

количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6.(3х4) 7.(3х5) 

Електрична 

енергија са 

балансирање,        

у категорији 

јавно 

осветљење 

kWh 3.050.000,00 

 

5,48 

 

6,576 

 

16.714.000,00 

 

20.056.800,00 

Рок важења понуде: 60 дан (рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, 

минимални рок важења понуде је 60 дана) 

Модел  уговора, потпсан и печатиран. 

Комисија констатује да је понуда понуђача ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд, 

ПРИХВАТЉИВА.  

3) Подаци о одбијеним понудама 
Нема одбијених понуда 

 

4) Ранг листа понуђача 
 

Критеријум  за  оцењивања понуде је најнижа понуђена цена. 

   Комисија је сатавила ранг листу понуђача на следећи начин: 

1. ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд, 

 

Укупна цена за електричну енергија са 

балансирање,  у категорији јавно осветљење износи 

16.714.000,00 без 

ПДВ-а 

20.056.800,00 са ПДВ-

ом 

 

           5 ) Избор понуде 

     На основу стручне оцене понуда Комисија је констатовала да је у отвореном поступку 

за јавну набавку добра - набавка електричне енергије јавна расвета најповољнија понуда 

понуђача: ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд ,  који је доставио је понуду број 

404-196/2019-04 од 29.03.2019. године и предложиле начелнику Oпштинске управе 

општине Ћуприја да у складу са чланом 108. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), донесе Одлуку о додели уговора и  уговор 

додели наведеном понуђачу. 



6) Лица која  спроводе поступак  

Члан комисије Милан Антић, дипл.правник;                                                                           

Члан комисије  Гордана Јовановић , дипл.ек ;                                                                   

Члан комисије Жељко Џелатовић, дипл. инж. ел ; 

 

Контакт  телефон 0358470631 

 

 

Наручилац је прихватио предлог комисије и донео Одлуку о додели уговора, којом је 

уговор о јавној набавци добра електричне енергије јавна расвета, доделио понуђачу ЈП 

ЕПС Београд, ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд, бр. 404-196/2019-04 од 

29.03.2019. године. 

Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници  општине 

Ћуприја www.cuprija.rs у року од три дана од дана доношења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове oдлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набaвки десет дана од 

дана објављивања на Порталу јавних набавки. 

Одлуку доставити: 

Начелнику општинске управе Ћуприја; 

Одсек за јавне набавке; 

а/а 

 

                                                                                      

                                                                                     ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

                                                                                  ОПШТИНСКА УПРАВА 

                                                                                   ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
                                                                             Милица Цветковић, дипл.правник, 

                                                                                        
 

 

                                                                                       
 

http://www.cuprija.rs/

