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Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  
Зелени булевар бб, 19210 Бор 
Број: ОДЛ – ЈН 06/2018 
Датум, 15.06.2018. године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број124/2012) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда – ИЗВ – брoj ЈН 
06/2018 од дана 15.06.2018. год,  Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору 
као представник Наручиоца, доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
бр. ЈН 06/2018 

 
              Уговор о јавној набавци  Добра – услуге за електричну енергију - 
електрична енергија за објекте прикључене на дистрибутивни систем је 12 
(дванаест) месеци односно до закључења новог уговора који ће бити закључен у 
2019. години, додељује се понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 
Београд у износу од 6,45   динара / kwh без пдв-а  и  7,74 динара / kwh са пдв-ом, 
односно до утрошка финансијских средстава Наручиоца у износу од 16.863.615,00 
динара без урачунатог пдв-а, планираних за реализацију предметне набавке; 
 
 
            Одлуку доставити свим понуђачима – учесницима у поступку у року од три 
дана од дана  доношења исте. 

Образложење 
 
Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку о покретању 
отвореног поступка јавне набавке број 693/2018 од дана 03.05.2018.године за 
набавку  добра –услуге за електричну енергију - електрична енергија за објекте 
прикључене на дистрибутивни систем, при чему ће испорука бити 12 (дванаест) 
месеци односно до закључења новог уговора који ће бити закључен у 2019. години. 
 
 Подаци из Плана набаки: Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 
2018. годину Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, број 16/2018 oд дана 
08.01.2018. године (табела 1. Јавне набавке – редни брoj ЈН 1.1.1) – Добра - услуге 
за електричну енергију - електрична енергија за објекте прикључене на 
дистрибутивни систем, – Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 
09310000 – електрична енергија, програм. класиф. 1301-0004, функција 810, број 
позиције321, економска класа 4212– енергетске услуге, конто 421211 – Услуге за 
електричну енергију - електрична енергија за објекте прикључене на 
дистрибутивни систем  – Решење о расподели средстава за 2018. годину број 400–
4/2018-III-01(„Сл. Лист општине Бор“ број 30/2017) од 08.01.2018. године, врста 
поступка – отворени поступак. Поступак јавне набавке је спроведен у складу с 
Планом набавки. 
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             Укупна процењена вредност јавне набавке добра је износ од 16.863.615,00 
динара без урачунатог пдв-а.  
  
            Позив  и конкурсна документација су објављени дана  08.05.2018. године на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 
http://www.sportskicentarbor.com/ 
   
            Критеријум за оцену понуда је била „најниже понуђена цена“.   
 
            Благовремено, тј. до дана 07.06.2018. године до 1100 сати пристиглa je понудa  
понуђача:      
 

Ред. 
број 

Заводни 
бр.код  
Наручиоца 

 
Назив понуђача 

Датум    
пријема 

Час  
пријема 

1. 995 JП ЕПС Београд 06.06.2018 730 

 
             Неблаговремено приспелих понуда није било. 
 

       У  поступку јавне набавке је  учествовао следећи понуђач и дао следеће 
услове: 

 
1)  Назив понуђача: JП ЕПС  Београд, ул. Балканска бр. 13, место 11000 
Београд, 
Заводни број понуде код Понуђача: 18-01-264416/1-18 oд 31.05.2018. године. 
Јединична цена понуде без ПДВ-а: 6,45  динара/kwh 
                                 Висина ПДВ-а: 1,29  динара/kwh 
    Јединична вредност  са ПДВ-ом: 7,74 динара/kwh 
 
             Применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сачињена је следећа ранг 
листа  понуђачa који су доставили ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ: 
 
 
 
Ранг листа  за Добра – услуге за електричну енергију - електрична енергија за 
објекте  прикључене на дистрибутивни систем 
 
Ред. 
бр. 

Понуђач 
Понуђена цена без 

ПДВ-а 
Понуђена цена са 

ПДВ-ом 
 

1. 
JП ЕПС Београд 6,45  дин. / kwh 7,74 дин. / kwh 
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       Комисија за јавну набавку, је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, 
констатовала  да је најповољнија понуда у поступку  јавне набавке  број ЈН 06/2018 
– набавка Добра – услуге за електричну енергију - електрична енергија за објекте 
прикључене на дистрибутивни систем испорука  је 12 (дванаест) месеци односно до 
закључења новог уговора који ће бити закључен у 2019. години, дао понуђач JП 
ЕПС  Београд, ул. Балканска бр. 13, место 11000 Београд, 
у износу од 6,45  динара / kwh без пдв-а  и  7,74 динара / kwh са пдв-ом, односно до 
утрошка финансијских средстава Наручиоца у износу од 16.863.615,00 динара без 
урачунатог пдв-а, планираних за реализацију предметне набавке, 
 
те предлаже Наручиоцу –Дирeктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору његов 
избор. 
 
          Комисија предлаже Наручиоцу –Дирeктору Установе Спортски центар 
„Бор“ у Бору да се уговор о јавној набавци за Добра – услуге за електричну 
енергију - електрична енергија за објекте прикључене на дистрибутивни 
систем додели понуђачу JП ЕПС  Београд, ул. Балканска бр. 13, место 11000 
Београд, 
 
 
 

Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио је предлог 
Комисије те је одлучено као у  диспозитиву.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке понуђач може поднети Наручиоцу  
Захтев за заштиту права у року од 10  дана од дана пријема исте.  
 
 

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 
              В.д. директора 
           _____________________________ 
                  Бојана Длбокић Дубочанин, дипл.инж.инд.мен. 


