
                                                                                                             Број 857 

                                                                                                             30.11.2016. године 

 

 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВАЉЕВУ 

 

 

На основу члана 86. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 856 од 30.11.2016. године којим је замењен 

Извештај бр. 830 од 23.11.2016. године, Наручилац ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА У ВАЉЕВУ (скраћени назив: ВИПОС) коју заступа директор др Млађен Вићентић, 

доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора  

 

1. БИРА СЕ као најповољнија понуда следећег понуђача 

 

Р.б.  

Назив понуђача 

Деловодни број 

под којим је 

понуда уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1.  ЈП ЕПС БЕОГРАД - Београд 404-11/2016-1 21.11.2016.     10:20 сати     

 

 

и ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци добара у поступки јавне набавке мале вредности – 

набавка добара – електричне енергије, ЈН број 404-11/2016 следећем понуђачу  

 

Р.б.  Назив понуђача 

1. ЈП ЕПС БЕОГРАД – Београд 

ПИБ: 103920327 

МБ: 20053658 

Макензијева 37 

Београд 

законски заступник: Милорад Грчић 

 

2. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о додели уговора бр. 831 од 23.11.2016. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву (скраћени назив: ВИПОС)  спровела 

је поступак јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – 

електричне енергије, која је покренута Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 404-11/2016, 

донетом од стране директора ВИПОС-а, дана 26.10.2016. године, под заводним бр. 763. 

  

Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија.  

Ознака и назив из општег речника набавке - 09310000 – електрична енергија. 

Подаци из Плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: поменутим планом ВИПОС је 

предвидео набавку електричне енергије, процењене вредности 560.000,00 динара са ПДВ-ом, а без 

ПДВ-а 466.667,00 динара, по врсти поступка поступак јавне набавке мале вредности; средства у 

укупном износу се обезбеђују из сопствених средстава и средстава буџета. 

 

С тим у вези, директор ВИПОС-а донео је Одлуку бр. 763 од 26.10.2016. године по којој се реализује 

јавна набавка добара – електричне енергије, а што се тиче извора финансирања то су сопствена 

средства и средстава буџета. 

 



Процењена вредност јавне набавке добара – електричне енергије износи 560.000,00 динара са ПДВ.  

 

Истовремено са доношењем Одлуке о покретању поступка, директор ВИПОС-а донео је и Решење о 

образовању Комисије за јавну набавку, бр. 764 од 26.10.2016. године, у саставу: 

 

- Ненад Михаиловић, асистент (члан) 

- Бранко Ћебић, сарадник у настави, заменик члана 

- Бранка Петковић, дипломирани правник, члан 

- Дејан Бељић, сарадник у настави, заменик члана 

- Светлана Крстић, шеф рачуноводства, члан  

- Валентина Павловић, наставник вештина, заменик члана 

 

Обавештење о покретању поступка достављено је електронским путем 02.11.2016. године 

објављивањем на сајту ВИПОС-а и Порталу Управе за јавне набавке.  

 

Рок за достављање понуда био је закључно са  22.11.2016. до 10 часова. 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 

22.11.2016. године са почетком у 11 часова, а окончан је истог дана 22.11.2016. године у 11:25 часова. 

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. Записник о отварању понуда је 

достављен понуђачима препоручено одмах након отварања понуда. 

 

У наведеном року Наручилац је примио две благовремене понуде и то: 

 

Благовремене понуде, поднели су следећи понуђачи: 

 

Р.б.  

Назив понуђача 

Деловодни број 

под којим је 

понуда уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1.  Future energy BGR 

d.o.o. – Нови 

Београд 

404-11/2016 21.11.2016. 10:16 сати 

2.  ЈП ЕПС Београд – 

Београд 

404-11/2016-1 21.11.2016. 10:20 сати 

 

После отварања понуда Комисија је дана 23.11.2016. године извршила стручну оцену понуда и 

утврдила следеће: 

 

 

9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:  

Нити једна понуда није одбијена 
 

 

 

 

Комисија је исправнe и одговарајућe понудe вредновала, применoм критеријума најниже 

понуђене цене и рангирала вреднованe понудe на следећи начин: 

 

 

Р.б.  Назив понуђача ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА  

без пореза 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

са порезом 

1.  Future energy BGR d.o.o. – Нови 

Београд 

219.759,00 263.544,00 

2.  ЈП ЕПС Београд – Београд 223.929,00 268.548,00 



 

Претходнe понудe испуњавају све услове из Закона о јавним набавкама, Конкурсне документације и 

све техничке спецификације. 

 

Комисија је утврђивала испуњеност услова понуђача за учешће у поступку јавне набавке, сагласно 

члану 75. и члана 77. Закона о јавним набавкама, као и Упутства понуђачима како да сачине понуду. 

С тим у вези, претходне понуде су исправне, комплетне и прихватљиве јер је приложена целокупна 

документација која је тражена. 

 

Комисија после стручне оцене понуда је констатовала да је понуда понуђача Future energy BGR 

d.o.o. – Нови Београд, исправна, одговарајућа, са најнижом и прихватљивом ценом и предложила 

директору Високе пословне школе струковних студија Ваљево, који је законски заступник 

Наручиоца, избор овог  понуђача, сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама којим је 

прописано: 

 

„Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије Наручилац доноси одлуку о 

додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду“. 

 

Одговорно лице наручиоца, директор др Млађен Вићентић, прихватио је предлог Комисије за јавне 

набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о избору 

бр. 831 од 23.11.2016. године и доделио Уговор  Future energy BGR d.o.o. – Нови Београд, а период 

важења уговора је до краја 2017. године. 

 

Дана 30.11.2016. године Комисија за јавне набавке је донела Извештај о стручној оцени понуда бр. 

856 од 30.11.2016. године којим је замењен Извештај бр. 830 од 23.11.2016. године по коме је 

предложено да се Уговор додели Future energy BGR d.o.o. – Нови Београд,  с тим што је овог пута 

предложено да се, сходно члану 86. ЗЈН,  изабере као најповољнији понуђач ЈП ЕПС БЕОГРАД јер 

нуди добра – електричну енергију домаћег порекла. 

 

Образложење за избор другог понуђача, ЈП ЕПС БЕОГРАД, Комисија је засновала на следећим 

чињеницама и доказима: 

 

-накнадним увидом у понуде Понуђача, а пре истека рока за подношење захтева за заштиту 

права, установљено је да је други понуђач – ЈП ЕПС Београд уз своју понуду доставио доказ да нуди 

добра домаћег порекла – уверење издато од стране Привредне коморе Србије од 04.11.2016. године.  

 

Чланом 86. став 4. ЗЈН прописано је: 

„У случају примене критеријума најниже цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде 

добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати 

понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 

5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла“,  

 

 

 

 

а у ставу 9. истог члана прописано је: 

„када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре рангирања понуда 

позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра 

домаћег порекла и да доставе доказ“. 

 

Наручилац је, у складу са цитираном одредбом ЗЈН доставио понуђачу Future energy BGR d.o.o. – 

Нови Београд, захтев са молбом да најкасније до 30.11.2016. године до 12 часова, достави доказ о 

томе да ли за предметну јавну набавку нуди добра домаћег порекла. Поступајући по поднетом 

захтеву Future energy BGR d.o.o. – Нови Београд доставила је у благовременом року изјаву од 

30.11.2016. године да није у могућности да достави Потврду о домаћем пореклу добра – електричне 

енергије која је предмет јавне набавке бр. 404-11/2016. 

 



С тим у вези, а како понуђена цена ЈП ЕПС БЕОГРАД није преко 5% већа у односу на понуђену цену 

Понуђача Future energy BGR d.o.o. – Нови Београд који нуди добра страног порекла, Комисија 

предлаже овлашћеном органу Наручиоца – директору ВИПОС-а да изабере понуду ЈП ЕПС 

БЕОГРАД и да у том смислу донесе одговарајућу одлуку, а одлуку о додели уговора бр. 831 од 

23.11.2016. године стави ВАН СНАГЕ. 

 

Одговорно лице Наручиоца, директор др Млађен Вићентић прихватио је предлог Комисије за јавне 

набавке по Извештају бр. 856 од 30.11.20216. године, те је на основу законског овлашћења донео 

Одлуку о избору како иста гласи у изреци. Период важења уговора је до краја 2017. године. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач, кандидат односно заинтересовано лице може Републичкој комисији за 

заштиту права, а преко  Наручиоца Високе пословне школе струковних студија Ваљево, Ул. Вука 

Караџића број 3а, поднети захтев за заштиту права, сходно члану 149. Закона о јавним набавкама, 

непосредно или поштом препоручено са повратницом.  

 

 

 

 

                                                                                                         Директор ВИПОС-а 

 

                                                                                                             

                                                                                                                    др Млађен Вићентић,с.р. 

 

 

 


