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ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО 
Панчево, ул. Масарикова бр. 1а 
Бр. 43 
Eв.бр. ЈН 01/17  
Датум: 10.01.2017. год. 

 
На основу чланова 4., 32. и 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и чланова 45. Статута ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево, а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда 
Комисијe за јавну набавку у отвореном поступку – Набавка електричне енергије за потребе ЈКП „Младост“ 
Панчево за период 01.01.-31.12.2017. године ,директор ЈКП „Младост“ Панчево, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
I 

 
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисије за јавну набавку у отвореном поступку – Набавка електричне енергије за 
потребе ЈКП „Младост“ Панчево за период 01.01.-31.12.2017. године  бр. 42 -  Eв.бр. ЈН 01/17, од 10.01.2017. 
год., ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу: 
 

 „ЈП ЕПС БЕОГРАД“ БЕОГРАД, УЛ. ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БР.2, 11000 БЕОГРАД 
 

II 
 

Уговор о јавној набавци са Понуђачем из тачке I ове Одлуке, биће закључен у складу са чланом 113. 
Закона о јавним набавкама. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 06.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку  
- Набавка електричне енергије за потребе ЈКП „Младост“ Панчево за период 01.01.-31.12.2017. године, 
бр.1509 -  Eв.бр. ЈН 01/17. 

 
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану:  
 

 План набавки ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево за 2017. Годину    
позиција 1.1.1, набавка добара  - Набавка електричне енергије 
и 

 Финансијски план ЈКП „Младост“ Панчево за 2017. годину за период 01.01.-31.12.2017. године за 
које је неопходно спровести поступке јавних набавки до краја 2016. Године, тачка 1 – електрична 
енергија  

 
Процењена вредност јавне набавке: 21.083.333 динара без ПДВ-а, односно 25.300.000 динара са ПДВ-ом. 

 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и на 
интернет страници ЈКП „Младост“ Панчево, дана 07.12.2016. год. 
 
Јавно отварање понуда обављено је дана 09.01.2017. год. са почетком у 13:15 часова у просторијама ЈКП 
„Младост“ Панчево, 26000 Панчево, ул. Масарикова бр. 1а,  
о чему је Комисија за јавну набавку образована Решењем од 06.12.2016. год. у саставу: Марија Ђукановић, 

службеник за јавне набавке, Снежана Кијановић Смуђа, стручно лице, члан , Душанка Ловрић, 
дипл.правник,члан, сачинила Записник о отварању понуда. 

 
 
Комисија је, у свом Записнику, констатовала да су до крајњег рока за достављање понуда, односно до дана 
09.01.2017. год. до 13:00 часова, на адресу Наручиоца, пристигла и заведена пријемним штамбиљем 1 (једна) 
благовремена понуда следећег понуђача: 
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Број под којим је 

понуда заведена код 

наручиоца 
Назив Понуђача 

Датум  

пријема  

Време 

пријема 

28 
„ЈП ЕПС БЕОГРАД“ БЕОГРАД,УЛ.ЦАРИЦЕ 

МИЛИЦЕ БР. 2, 11000 БЕОГРАД 
09.01.2017. 08,14 

 
Комисија је, у свом Записнику, констатовала да неблаговремених понуда није било.  
 
Комисија је, у свом Записнику, констатовала да отварању понуда није присуствовао представник  
Понуђача. 

Комисија је, у свом Записнику, приликом отварања понуде Понуђача, 

6.1. Комисија је, у свом Записнику, приликом отварања понуде Понуђача, :“ЈП ЕПС БЕОГРАД“ БЕОГРАД, 
УЛ.ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БР. 2, 11000 БЕОГРАД;  

Број понуде: 18.01-555654/1-16 
Датум понуде:  28.12.2016. ГОД. 
Понуда се даје: самостално 
Рок важења понуде: 45 дана (рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана) од дана отварања понуда.  

 ЦЕНА 

Ред.б
р. 

ОПИС Јединична цена (Eura/MWh) без ПДВ-а 

1 2  3 

1.  
Јединствена цена електричне 
енергије 

42,18 

2.  
Јединствена цена јавне 
расвете 

34,57 

 
Проценат укупне вредности набавке  или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: / 
 (попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 
 
ОБРАЗАЦ 1- ПОНУДА: попуњен, потписан, оверен 
ОБРАЗАЦ 2 – СТРУКТУРА ЦЕНЕ: попуњен, потписан, оверен 
Докази и Обрасци којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И 76. 
ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова из тачке 5. Конкурсне документације-
приложени сви тражени докази 
ОБРАЗАЦ 3 – МОДЕЛ УГОВОРА: попуњен, потписан, оверен 
ОБРАЗАЦ 4 –ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ: попуњена, потписана, оверена 
ОБРАЗАЦ 5 – изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштите животне средине: попуњена, потписана, оверена 
СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у 
случају подношења заједничке понуде)- понуда се даје самостално 
ОБРАЗАЦ 6- изјава о трошковима припреме понуде (уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са 
чланом 88 ЗЈН): не тражи трошкове припремања понуде 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: попуњена, потписана, оверена. 
 
Комисија је, након стручне оцене понуда, приступила рангирању истих, применом критеријума «најнижа  
понуђена цена» и сачинила следећу ранг листу: 

 

Назив Понуђача 

понуђена цена  
по јединици мере 

електричне енергије 
и јавне расвете 

без ПДВ-а, 
(euro/MWh)/  

Број  
бодова 

Ранг 
листа 

„ЈП ЕПС БЕОГРАД“ БЕОГРАД, 
ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БР. 2 

42,18 
34,57 

100 1 
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Комисија, након стручне оцене и рангирања понуда, предлаже директору ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО, да на 

основу члана 108. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу: 
 

- „ЈП ЕПС БЕОГРАД“ БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БР. 2,  11000 БЕОГРАД 
 

која је благовремена, одговарајућа и прихватљива, са најнижом укупно понуђеном ценом. 

 
Директор ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО, прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну 
набавку, те је донео Одлуку као у диспозитиву.  
 
Одлуку сачинила: Душанка Ловрић_____________ 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може 
поднети захтев за заштиту права у року од 10 
дана од дана објављивања на Порталу јавних 
набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу 
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  
за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
                                  ДИРЕКТОР 
                  ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО 
                        Предраг Стојадинов 
 
 


