
Установа дом културе „Ивањица“ 
Број: 28-09/2020 
29.01.2020.године 
И в а њ и ц а 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда комисије у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 1-1-1/2020, и то набавке добра – електричне енергије која се 
испоручује на мерним местима наручиоца, покренутом по одлуци бр. 28-01/2020 од 
20.01.2020.године, доносим 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добра – електричне енергије која се испоручује на 
мерним местима наручиоца, понуђачу ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд (Стари Град), 
Балканска бр. 13, 11000 Београд, по понуди заведеној под бројем 28-04/2020 од 
27.01.2020.године, по цени од 1.363.660,37 динара без пореза на додату вредност. 
   
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у складу са одредбама члана 112. Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   

 
О б р а з л о ж е њ е  

   
Установа дом културе „Ивањица“, ул. Венијамина Маринковића б.б., као наручилац, одлуком 
бр. 28-01/2020 од 20.01.2020.године, покренула је поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-
1-1/2020, и то добра – електричне енергије која се испоручује на мерним местима наручиоца.  
 
Процењена вредност јавне набавке износила је 2.500.00,00 динара без пореза на додату 
вредност не укључујући и трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 
електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као 
и акцизе за утрошену електричну енергију. 
 
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за 
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене. 
 
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом објављен је на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.    
 
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 28.01.2020.године до 1200 часова, 
приспеле су понуде понуђача: 
 

1. 
  Број под којим је понуда заведена: 28-04/2020 
  Назив понуђача: ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд (Стари Град) 

ул.Балканска бр.13, 11000 Београд 
  Датум пријема: 27.01.2020.године 
  Сат: 1130 часова 
 
  2. 
  Број под којим је понуда заведена: 28-05/2020 
  Назив понуђача: ,,Restart Energy'' ДОО 

ул.Уроша Мартиновића бр.18/1, 11000 Београд 
  Датум пријема: 27.01.2020.године 
  Сат: 1140 часова 
 



 Приликом отварања понуда, уочено је да постоје одређени недостаци у понудама оба 
понуђача, а који се односе на рачунску грешку. Наиме, постоји грешка приликом обрачуна 
укупне цене без ПДВ-а на основу количине оквирне потрошње за период испоруке и 
понуђених јединичних цена без ПДВ-а. На основу члана 93. став 4, 5 и 6. Закона о јавним 
набавкама, који предвиђа да наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке 
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда, као и да у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена и ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац је у складу са одредбама закона, дана 
28.01.2020. године након отварања понуда, затражио од понуђача да дају сагласност да се 
изврши исправка уочених рачунских грешака. Истог дана добијене су сагласности од стране 
свих понуђача, па су на основу тога извршене исправке рачунских грешака, и то на следећи 
начин: 
 

1. Понуда понуђача: ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд (Стари Град) 
 
Пре исправке: 

  

 
Тарифни став 

 

 
Обрачунска. 

величина 
 

 
Оквирна 

потрошња 
за  период 
испоруке 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 

Ниски напон – активна ВТ kWh 151.333 7,07 1.092.958,37 

Ниски напон – активна НТ kWh 58.284 4,50 262.278,00 

Широка потрошња – виша 
тарифа (ВТ) kWh 3.258 7,07 23.034,06 

Широка потрошња – нижа 
тарифа (НТ) kWh 1.872 4,50 8.424,00 

УКУПНО: 1.363.660,37 

 
 Након исправке: 
 

 
Тарифни став 

 

 
Обрачунска. 

величина 
 

 
Оквирна 

потрошња 
за  период 
испоруке 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 

Ниски напон – активна ВТ kWh 151.333 7,07 1.069.924,31 

Ниски напон – активна НТ kWh 58.284 4,50 262.278 ,00 

Широка потрошња – виша 
тарифа (ВТ) kWh 3.258 7,07 23.034,06  

Широка потрошња – нижа 
тарифа (НТ) kWh 1.872 4,50 8.424 ,00 

УКУПНО: 1.363.660,37  

 



  
2. Понуда понуђача ,,Restart Energy'' ДОО 
 
Пре исправке: 
 

 
Тарифни став 

 

 
Обрачунска. 

величина 
 

 
Оквирна 

потрошња 
за  период 
испоруке 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 

Ниски напон – активна ВТ kWh 151.333 7,27 1.100.190,90 

Ниски напон – активна НТ kWh 58.284 4,54 718.609,36 

Широка потрошња – виша 
тарифа (ВТ) kWh 3.258 7,27 23.620,50 

Широка потрошња – нижа 
тарифа (НТ) kWh 1.872 4,54 8.498,88 

УКУПНО: 1.850.919,50 

 
Након исправке 
 

 
Тарифни став 

 

 
Обрачунска. 

величина 
 

 
Оквирна 

потрошња 
за  период 
испоруке 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 

Ниски напон – активна ВТ kWh 151.333 7,27 1.100.190,91 

Ниски напон – активна НТ kWh 58.284 4,54 264.609,36 

Широка потрошња – виша 
тарифа (ВТ) kWh 3.258 7,27 23.685,66 

Широка потрошња – нижа 
тарифа (НТ) kWh 1.872 4,54 8.498,88 

УКУПНО: 1.396.984,81 

 
 
Имајући у виду да су све понуде оцењене прихватљивима, извршено је рангирање понуда, у 
складу са критеријумом најниже понуђене цене: 
 

РЕДНИ БРОЈ ПОНУЂАЧ ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

1. ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд 
(Стари Град) 1.363.660,37 

2. ,,Restart Energy'' ДОО 1.396.984,81 
 
На основу извршеног рангирања по критеријуму најниже понуђене цене, и у складу са 
одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донета је одлука да се додели уговор понуђачу чија је 
понуда најповољнија, а то је понуђач ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд (Стари Град) 



H3  c814x  HaBe;|eHHx' pa3Jlora  HOHeTa je  oHJlyKa  Kao  y  AHcn03HTHBy  rlpl"eHOM  oHpej]6e  HJlaHa  108.
3aKOHa  o`jqBHH,M  Ha6aBKaMa  („CjTyx6e"  rTlacHHK  Peny6`"Ke  Cp6Hje",  6p.124/2012,I.4/2015  H
6§,2ol`5).

W|IyTCTBO  0  IIPABHOM  CPEHCTBy:  Hpo"p  QBe  oflJlyKe  MOHte  ce  lioHHe"  3axTeB  3a
3aurTiny  rlpaBa HapyLIHQL|y  HerlocpeflHOM  npej]ajoM,  r!yTeM  HOLUTe,  eJ]ei(TpoHCKe IIoquTe  HJIH dyal{coM,

y3  HCTOBpeMeny  /]ocTaBy  Komjp  3axTeBa  Perly6/"TKdj  KQMHCHjH,  HajKac"je  y  ppKy  oA  5  flaHa  oA
HaHa  06jaBJbHparba  oAJlyKe  Ha  IlopTaJTy jaB"x  HaQaBKH,`  y3  ynJTaTy  TaKce  y  H3Hocy  oA  60.000,00
HysHapa Ha arHpo paryH 6poj:  840-30678845-06
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