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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/2015 и 
68/2015), директор Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије доноси,  
 

 
О Д Л У К У  

о додели Уговора 
 
 
 

На предлог Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности 
„НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ", додељује се уговор најповољнијем понуђачу 
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца “ЕПС 
Снабдевање“, Балканска 13, 11000 Београд, број понуде 01-1/258 од 28.02.2019. 
године. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 21.02.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр. 01-1/226, за јавну набавку „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ", 
процењене вредности 833.333,00 динара (без ПДВ-а). 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 21.02.2019. године послао позиве за 
достављање понуда. 
До истека рока за подношење понуда 01.03.2019., на адресу наручиоца приспела је 
једна (1) понуда. 
 
 

Назив/име понуђача 

РБ Благовремене понуде 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1 

Понуда бр. 01-1/258 од 28.02.2019. године 
понуђача: 
Привредно друштво за снабдевање 
електричном енергијом крајњих купаца “ЕПС 
Снабдевање“,  
Балканска 13,  
11000 Београд 

581.546,94 
динара 

 
 
 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињеног извештаја о отварању 
понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда,  на основу 
критеријума за оцењивање дефинисаним у Конкурсној документацији и сачинила 
извештај о истом. 



У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-1/265 од 01.03.2019. године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала да је понуда јединог понуђача благовремена и исправна. 
 
 
Како је за предметну набавку пристигла само једна понуда, према члану 112. Закона о 
јавним набавкама, Наручиоц може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту 
права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 
 
Директор Школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 
понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора понуђачу 
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца “ЕПС 
Снабдевање“, Балканска 13, 11000 Београд,  чија је понуда заведена под  бројем 01-
1/258 од 28.02.2019. године,  са укупном ценом од 581.546,94 динара (без ПДВ-а). 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 8 дана од дана пријема исте. 
 

                                                                  
ДИРЕКТОР 

 

        др Горан Зајић, проф. 


