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ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 
Број јавне набавке 1/2016 

      Деловодни  број:404-5-139/2016-III- 1 
                   Датум: 23.3. 2016.год. 
 
 
 На основу члана 107  и  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 
68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 22.03.2016. године,на предлог Комисије за јавне 
набавке Наручилац је дана 23.03.2016. донео:  

О Д Л У К А 
о додели уговора   

I. Усваја се Извештај Комисије, 404-5-139/2016-III-1  од  22.03.2016. године,  за јавну набавку  -          
Набавка добара- Електричне енергије у  јавној набавци од стране више наручилаца  за Основне , 
Средње школе и Предшколску установу ''Бамби''- отворени поступак , означеном као ЈН1/2016. 
са понуђеном ценом од:  9.327.530,81 без пдв-а односно 11.193.037,00 са пдв-ом   

II. БИРА СЕ за набавку електричне енергије  понуда следећег понуђача: О реализацији ове Одлуке  
и закљученог уговора стараће се Одељење за рад органа Града и заједничке послове и Одељење 
за финансије и друштвене делатности. 

III. О реализацији ове Одлуке  и закљученог уговора стараће се Наручиоци и Одељење за финансије и 
друштвене делатности. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу  Овлашћења и Одлуке о спровођењу заједничке набавке за електричну енергију од 
стране више наручилаца и то Основних и средњих школа и Предшколске установе ''Бамби'' у 
складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама- Градска управа  Града Лознице је спровела 
поступак и доноси Одлуку о додели уговора. 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 13.628.566,33 динара без пореза на 
додату врдност: 
Предмет јавне набавке Електрична енергија Није обликован по партијама  
Назив и ознака из општег речника набавке  

09310000 
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак 
Подаци о наручиоцу:  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Процењена вредност без ПДВ-а 

              Укупно процењено 
2016 

1. Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' 408.333,33 
2. Наручилац О.Ш '' Анта Богићевић'' 895.600,00 
3. Наручилац О. Ш'' Кадињача'' 710.742,00 
4. Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' Лозница 716.667,00 
5. Наручилац О.Ш.''Доситеј Обрадовић'' 470.833,00 
6. Наручилац О.Ш.''Вукова спомен школа'' 269.749,00 
7. Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић'' 416.667,00 
8. Наручилац О.Ш.''Мика Митровић'' 400.000,00 
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9. Наручилац О.Ш.''14.Октобар'' 583.332,00 
10. Наручилац О.Ш.''Степа Степановић'' 225.000,00 
11. Наручилац О.Ш.''Вук Краџић'' Липница 458.333,00 
12. Наручилац О.Ш.''СветиСава'' Липнички 

Шор 
566.666,00 

13. Наручилац О.Ш.''Краљ А.I 
Карађорђевић'' 

335.820,00 

14. Наручилац О.Ш.''Петар Тасић'' Лешница 1.166.667,00 
15. Наручилац О.МШ. ''Вук Караџић''  108.333,00 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  
1. Наручилац Средња економска школа 904.166,00 
2. Наручилац  Гимназија '' Вук Караџић'' 600.000,00 
3. Наручилац Средња школа '' Свети Сава'' 516.665,00 
4. Наручилац  Техничка Школа 541.660,00 

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''БАМБИ'' 
ЛОЗНИЦА 

 
УКУПНО : 3.333.333,00 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
Основне школе  

 
УКУПНО: 7.732.742,33 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
укупно Средње школе 

 
УКУПНО: 2.562.491,00 

Подаци о апропијацији у буџету, односно  
финансијском ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  конто-4212     глава 3 раздео 3.02 
функција-912, 920,911  
1. Редни број јавне набавке: 1/2016. 
2. Предмет  ЈН је набавка  није обликована по партијама 
3. Врста поступка ЈН:  Спроводи се отворени поступак јавне набавке влике вредности у 

складу са чланом 32. ЗЈН. 
4. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
1. У складу са чл. 31., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у 
поступку јавне набавке велике  вредности бр.1/2016.,  је дана 12.02.2016. године, објављен на 
Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца: www.loznica.rs као и на порталу 
службених гласила. 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда до 14.03.2016. 
године  до 12,00 часова. 
 

2. Приспеле понуде понуђача: 

Број под којим 
је  понуда 

заведена код 
Наручиоца 

Назив понуђача 
Датум 

пријема 
Време 

пријема 
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   Није било неблаговремених понуда. 

Табела  

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 
 

Ред. 
Број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

     
1. ''ЕПС снабдевање'' д.о.о.  ул. 

Макензијева број 37. Београд 
6012 

14.03.2016. 11:58 

 
Понуђене цене: 
Навести понуђену цену из понуде: 
Понуђена јед.цена виша тарифа.......5,64...... РСД/kWh 
Понуђена јед.цена нижа тарифа........3,63........ РСД/kW 
Понуђена јед.цена јединствене тарифа.....5,07........... РСД/kWh 
Јединичне цене за Предшколску установу ''Бамби'' Лозница 
Предмет ЈН јед.цена без 

ПДВ-а 
јед.цена са 
ПДВ-ом 

        1.        3.       4. 
електрична 
енергија 

тарифа тарифа 

активна ВТ- 
ниски напон 

5,64 6,77 

активна МТ- 
ниски напон 

3,63 4,35 

реактивна –
ниски напон 

По уредби 
владе 

Републике 
Србије 

По уредби 
владе 

Републике 
Србије 

виша тарифа 5,64 6,77 

Рок и начин плаћања Рок плаћања је до 25-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре 
(рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу 
документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне 
енергије. 

Период испоруке  01.04.2016. до 01.03.2017. године од 00:00 до 24:00 

Место и начин испоруке Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 
потрошње на средњем и ниском напону. 

6012 ''ЕПС снабдевање'' д.о.о.  ул. Макензијева број 37. 
Београд 

14.03.2016. 11:58 
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Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда 

т.ј. дана 14.3.2016. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 12,52 часова.  

Отварању понуда ниду присуствовали представници  понуђача. 
 

3. Преглед и оцена понуда: 
После отварања понуда Комисија је дана 22.3. 2016.  године, извршила детаљан преглед и 

стручну оцену понуда  и утврдила следеће : 
 

Број под 
којим је  
понуда 

заведена 

 
Назив или шифра 

понуђача 

Недостатци понуда уочени на самом 
отварању понуда 

(наручилац наводи који докази о 
испуњености услова тражени 

конкурсном документацијом нису  
6012 ''ЕПС снабдевање'' д.о.о. .  ул. Макензијева 

број 37. Београд  
Понуђач је доставио  све доказе  који су 

наведени у Конкурсној документацији па 
је понуда понуђача оцењена као 

прихватљива и одговарајућа 
 
5. Рангирање исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена: 

На основу свеобухватне  стручне оцене понуде    Комисија констатује  да  није могуће извршити 
рангирење понуда  јер је пристигла по једна понуда за сваку од партија. 
Предлог комисије за јавну набавку: 
 На основу  горе наведеног , а сагласно члану 107. Став 3. Закона о јавним набавкама  („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15), за јавну набавку 1/2016. , одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против ове одлуке, Захтев за заштиту права  може да се поднесе  у року од 10 дана  од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси  Наручиоцу, а копија  се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних набавки. 
 
Службеник за јавне набавке 
Слађана Томићевић 

 
 ОБЈАВЉЕНО:                                                                    Градска Управа Града Лознице  
                                                                                                    Начелник Градске управе                                              
-  Порталу ЈН                                                                     ____________________________ 
-  Интернет страница наручиоца                                 Милојка Смиљанић, дипл. правник                                                      
 
 


