
 
Број: 133 
Датум: 10.03.2017. године 
Сремска Митровица 
              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 
14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 132 од 10.03.2017. 
године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Уговор о јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија у Дому 

ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне набавке 1/2017, додељује  
се следећем  понуђачу: ЈП ЕПС– Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, ПИБ 
103920327, матични број: 20053658.  

    
Образложење 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 101 од 23.02.2017. године 
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара - електрична енергија за 
потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици. 

Процењена вредност јавне набавке : 2.916.667,00 динара без ПДВ. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
09310000 електрична енергија 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Поступајући по наведеној Одлуци, Комисија за јавне набавке је позив и конкурсну 

документацију објавила на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици www.domucenika-sm.edu.rs.  
Благовремено, тј. до дана 09.03.2017. године до 13:00 часова, примљено је једна понуда од  
следећег понуђача: 
 
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 127 ЈП ЕПС– Београд, Царице Милице бр. 
2, Београд, ПИБ 103920327, матични 
број: 20053658 

09.03.2017. 
године 

09:10 
часова 



Неблаговремених понуда није било. 
За јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија, понуду је поднео 

следећи понуђач: 
 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. ЈП ЕПС– Београд, Царице Милице бр. 2, 
Београд, ПИБ 103920327, матични број: 
20053658 

1.362.529,02 
динара без 
ПДВ 
 

1.634.676,38 
динара са ПДВ  

 
Након прегледа документације, констатовано је следеће:  
 

- понуда понуђача ЈП ЕПС Београд садржи рачунску грешку, односно рачунском 
контролом је утврђено да је понуђач начинио рачунску грешку приликом исказивања цене 
са ПДВ, тако што је у обрасцу структуре цене под тачком 1 – активна енергија ВТ уписао 
укупну цену са ПДВ у износу 1.268.536,98 динара, уместо 1.268.914,82 динара, што је 
утицало на укупну цену са ПДВ, коју је понуђач навео у износу од 1.634.676,38 динара, а 
требао је да упише износ од 1.635.034,82 динара. Комисија се на основу наведеног 
обратила  писменим путем понуђачу за сагласност да се наведена рачунска грешка 
исправи, а понуђач је дана 09.03.2017. године доставио сагласност за исправку рачунске 
грешке. 
Исправка наведене рачунске грешке је извршена у складу са одредбом члана 93 став 4 
Закона о јавним набавкама. 
 

Понуда понуђача ЈП ЕПС– Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, ПИБ 103920327, 
матични број: 20053658 je одговарајућа и прихватљива јер испуњава све техничке 
спецификације и све обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке. 
 

С обзиром да је понуда понуђача ЈП ЕПС– Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, 
ПИБ 103920327, матични број: 20053658, једина прихватљива понуда, Комисија је 
предложила директору Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици да донесе 
следећу : 

 
 

О Д Л У К У 
 
 

Уговор о јавној набавци добара – електрична енергија за  потребе Дома ученика 
средњих школа у Сремској Митровици, додељује се понуђачу: ЈП ЕПС– Београд, Царице 
Милице бр. 2, Београд, ПИБ 103920327, матични број: 20053658      

 
 
 
 
 
 



На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.   
     

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 

Захтев се  подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, а предаје Наручиоцу. 

.                                                         
       
                  ЗА НАРУЧИОЦА                                   
                                                          Дом ученика средњих школа  
               Сремска Митровица            
                              
                    

          
            


