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Апатин 

 

 

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

14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе општине Апатин доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 Уговор за јавну набавку - добара  бр. 44/2017   – Набавка електричне енергије за јавну расвету и 

широку потрошњу, за наручиоца Општинску управу Општине Апатин   додељује се понуђачу ЈП ЕПС Београд, 

Царице Милице бр.2, 11000  Београд  

 

Образложење 

 

 Наручилац општинска управа општине Апатин је спровела отворени поступак јавне набавке –  редни 

бр. 44/2017, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 404-598/2017-IV од дана 18.08.2017. 

године. 

 У смислу члана 57. Закона, дана 23.08.2017. године позив за подношење понуда и конкурсна 

документација објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање 

понуда је био до 22.09.2017. године до 12,00 часова.  

 Благовремено je пристигло три понуде следећих понуђача:  

 

1. PROENERGYBGD, Владимира Поповића 6, 11070, Београд 

2. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице бр.2, 11000  Београд 

3. Energia Gas and Power d.o.o, Владимира Поповића 40/V, 11070, Нови Београд, Београд 

  

Поступак отварања понуда вођен је дана  22.09.2017. године са почетком у 12,30 часова.  

 Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој. 

 

 У извештају о стручној оцени понуде, бр. 404-598/2017-IV од дана 06.10.2017. године, 

констатовано је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

набавка добара – бр. 44/2017  , Набавка електричне енергије за јавну расвету и широку 

потрошњу, за наручиоца Општинску управу Општине Апатин     

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 18.500.000,00 динара 

 

2. Укупно је пристигло три понуде и то:  
1. PROENERGYBGD, Владимира Поповића 6, 11070, Београд 

2. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице бр.2, 11000  Београд 

3. Energia Gas and Power d.o.o, Владимира Поповића 40/V, 11070, Нови Београд, Београд 

 

 

 



3. Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ 
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 44/2017   – Набавка електричне енергије за јавну 

расвету и широку потрошњу, за наручиоца Општинску управу Општине Апатин    донеће се 

применом критеријума „најнижа понуђена цена“ 

 

Р.бр. Назив понуђача  Понуђена цена  

без ПДВ - а 

Понуђена цена  

са ПДВ - ом 

1. PROENERGYBGD, Владимира 

Поповића 6, 11070, Београд 

8.604.385,58 динара 10.325.262,70 динара 

2. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице бр.2, 

11000  Београд 

7.868.945,16 динара 9.442.734,19  динара 

3. Energia Gas and Power d.o.o, Владимира 

Поповића 40/V, 11070, Нови Београд, 

Београд 

7.782.473,19 динара 9.338.967,82 динара 

 

 

4. Назив понуђача коме се додељује уговор 

Дана 26. 09. 2017. Године Комисија за јавну набавку великих вредости обратила се да  понуђачу 

Energia Gas and Power d.o.o, Владимира Поповића 40/V, 11070, Нови Београд, Београд, из Београда да 

достави уверење Привредне коморе Србије о роби домаћег порекла, у року не дужем од 5 дана. 

Понуђачу је пошта уручена 28.09. и у остављеном року није доставио Изјаву да не поседују тражено 

уверење.  

На основу члана 86.став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 

14/2015 и 68/2015), у случају примене критеријума најниже понуђене 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 понђену цену понуђача који нуди 

добра страног порекла. 
  

 

 На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року 

од 10 (десет) дана од дана објављивања исте, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 

 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  

УПРАВЕ ОПШТИНЕ АПАТИН 

 

_________________________________  

дипл. правник Недељко Вученовић 


