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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

Београд, Делиградска 27 
Број: 268 

Београд, 17.03.2017. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС" бр.124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Градског центра за физичку 
културу, бр.78, од 26.06.2001. и Извештаја о стручној оцени понуда за јавну 

набавку електричне енергије за потребе Градског центра за физичку 

културу, број 267, од 16.03.2017, в.д. директора Градског центра за физичку 

културу Небојша Стојановић доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Закључује се оквирни споразум о јавној набавци електричне енергије 

за потребе Градског центра за физичку културу, Београд, Делиградска 27, за 
период од 3 месеца, ЈН број I-1/2017, са Понуђачем ЈП ЕПС Београд, 

Београд, Царице Милице 2, МБ 20053658, ПИБ 103920327, у укупном 

износу од 1.260.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници 

Градског центра за физичку културу, у року од 3 дана од дана доношења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I Подаци о наручиоцу 

 
Назив наручиоца: Градски центар за физичку културу. 

Адреса наручиоца: 11000 Београд, Делиградска 27. 

Интернет страница наручиоца: www.staridif.rs. 
Врста наручиоца: Јавна служба (установа), чији је оснивач град Београд. 

 
II Подаци о јавној набавци 

 

Врста предмета јавне набавке: Добра. 
Предмет јавне набавке: Електрична енергија. 

Предмет набавке није обликован партијама. 

Ознака из Општег речника: 09310000 – електрична енергија. 

Процењена вредност набававке: 1.260.000,00 динара без ПДВ-а. 
Редни број јавне набавке: I-1/2017. 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума са једним Добављачем на период од 3 
месеца. 

Подаци из Плана набавки: Јавна набавка покренута је у складу са Планом 

јавних набавки Градског центра за физичку културу за пословну 2017. 
годину, број 1353, од 28.12.2016, на позицији/конто 51310. 

Финансијска средства предвиђена су у Финансијском плану Градског центра 

за физичку културу за пословну 2017. годину, број 1352, од 28.12.2016, на 

конту 51310 – електрична енергија. 
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III Основни подаци о понуђачима 
 

Наручилац је Позив за подношење понуда, у складу са чланом 55. Закона о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), (у 

даљем тексту: ЗЈН), објавио дана 13.02.2017. 
 

Благовремено, односно до дана 15.03.2017, до 11.30 часова, Наручиоцу је 

поднета понуда следећег понуђача: 

р.бр. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат 

1. ЈП ЕПС Београд Београд, Царице Милице 2 14.03.2017. 10.25 

 

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 15.03.2017, са почетком у 

12.00 часова, у просторијама Наручиоца, у Београду, Делиградска 27. 
 
Отварање понуда спроведено је 30 минута након истека рока за подношење 

понуда, у складу са чланом 103. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Сл.гласник РС", бр.124/2012, 14/2015, 68/2015). 
 

Поступак отварања понуда спровела је Комисија образована Решењем о 

образовању комисије за јавну набавку електричне енергије, бр.133, од 
09.02.2017, у саставу: Десанка Остојић, дипл. економиста, председник, 

Александар Јовановић, маш. техничар, члан и Смиља Миловановић, дипл. 

правник, члан. 
 

Отварању понуда нису присуствовала друга лица. 
 

О поступку отварања понуда сачињен је Записник, број 261, који је 
понуђачу који није учествовао у поступку отварања понуда достављен у 

року од три дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 104. став 7. 

ЗЈН. 
 

IV. Стручна оцена понуда: 

 

Стручна оцена понуда вршена је дана 16.03.2017, у периоду од 10.30 до 
12.30 часова. Стручну оцену понуда извршила је Комисија за јавну набавку 

у саставу: Десанка Остојић, дипл. економиста, председник, Александар 
Јовановић, маш. техничар, члан и Смиља Миловановић, дипл. правник, члан. 
 

О спроведеном поступку стручне оцене понуда сачињен је Извештај о 

стручној оцени понуда за јавну набавку електричне енергије за потребе 
Градског центра за физичку културу, број 267, од 16.3.2017, којим је 

констатовано следеће: 

Наручилац је у предметном поступку прибавио 1 (једну) понуду, и то: 
IV/1 Број под којим је понуда заведена: 258, од 14.03.2017. 

Назив понуђача: ЈП ЕПС Београд, 

Понуда број: 18.01-127759/1-17, од 08.03.2017. 
Понуђач је поднео понуду: самостално. 
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ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ОТВАРАЊА 
 

р.бр. Назив/Опис добра 
Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

за период 

од 3 
месеца 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

по 

јединици 
мере 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 

 ДВОТАРИФНО МЕРЕЊЕ 

Активна електрична енергија 
са балансном одговорношћу 

– виша тарифа - 

kWh 117.302 4,99 585.336,98 

 ДВОТАРИФНО МЕРЕЊЕ 

Активна електрична енергија 
са балансном одговорношћу 

– нижа тарифа - 

kWh 28.848 4,99 143.951,52 

 ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕНА 
виша тарифа и нижа 

тарифа 

kWh 146.150 4,99 729.288,50 

Стопа ПДВ-а у %: 20% 

Укупна јединствена цена са ПДВ-ом: 875.438,50 

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ 

 

Рок 

и начин плаћања 
 

У року од 30 дана (минимум 30, максимум 45 дана) од датума 

промета који је наведен на рачуну. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу, до 20. у текућем месецу, достави 
рачун за утрошену електричну енергију за претходни месец, који мора да 

садржи обрачунски период, датум промета, исказану количину и цену 

испоручене електричне енергије у обрачунском периоду, као и накнаде 

прописане законом (трошкови услуге приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система, накнаде за подстицај обновљивих извора енергије, 

акцизе, порез на додату вредност и друге евентуалне таксе). Наручилац не 
прихвата аванс као начин плаћања. 

Место испоруке Градски центар за физичку културу, Београд, Делиградска 27. 

Период испоруке Испорука добара ће се вршити непрекидно, свaког дана од 00.00 до 24.00 

часа, у периоду од 3 месеца (април - јун 2017), односно до окончања 
поступка централизоване јавне набавке електричне енергије који поступак 

спроводи Град Београд – Служба за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, као Тело за централизоване јавне набавке, рачунајући од 

дана закључења уговора, односно од дана завршетка законске процедуре 
промене снабдевача (очитавањем бројила). 

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана). 

 

Понуђач није исказао увозну царину и друге дажбине које укључује 

понуђена цена. 

 
Комисија није уочила недостатке у понуди. 

 

Комисија је утврдила да је Понуђач доставио доказе о испуњености услова 
за учешће у поступку, у складу са захтевима из Конкурсне документације. 
 

Комисија је затим вршила проверу понуђених цена и утврдила да је Понуђач 

начинио рачунску грешку. 
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Комисија је извршила исправку рачунске грешке, како следи (цена након 

корекције): 

р.бр. Назив/Опис добра 
Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

за 

период 

од 3 

месеца 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

по јединици 

мере 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 

 ДВОТАРИФНО МЕРЕЊЕ 
Активна електрична енергија са 

балансном одговорношћу 

– виша тарифа - 

kWh 117.302 4,99 585.336,98 

 ДВОТАРИФНО МЕРЕЊЕ 

Активна електрична енергија са 
балансном одговорношћу 

– нижа тарифа - 

kWh 28.848 4,99 143.951,52 

 ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕНА 

виша тарифа и нижа тарифа 
kWh 146.150 4,99 729.288,50 

Стопа ПДВ-а у %: 20% 

Укупна јединствена цена са ПДВ-ом: 
875.438,50 

875.146,20 

 

Комисија је затим сагласно одлучила да се Понуђач позове ради давања 
сагласности на учињену исправку.  
 

Комисија је дана 16.03.2017. позвала Понуђача да се сагласи са исправком 
рачунске грешке коју је извршио Наручилац, Захтевом за давање 

сагласности на исправку рачунске грешке, бр.263, од 16.03.2017. 

 
Истог дана, 16.03.2017, Понуђач је доставио сагласност на исправку 

рачунске грешке коју је извршио Наручилац, Сагласност бр.265, од 

16.03.2017. 

 
V. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање: 

 

Комисија је констатовала да не постоје разлози за одбијање понуде. 
 

Комисија је затим констатовала да је Конкурсном документацијом, бр.150, од 

10.02.2017, као критеријум за доделу оквирног споразума, одређен 

критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  
 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда након 

корекције цене: 

Назив Понуђача 
Највиша понуђена цена 

без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена 

без ПДВ-а 

ЈП ЕПС Београд 875.146,20 875.146,20 

 

Применом критерујма најниже понуђене цене, који критеријум је одређен 

као критеријум за доделу оквирног споразума у предметном поступку, 
Комисија је извршила рангирање понуда: 

Назив понуђача Адреса Број Понуде Ранг. 

ЈП ЕПС Београд 
Београд, 

Царице Милице 2 

18.01-127759/1-17, од 08.03.2017. 

Наш број 258, од 14.03.2017. 
1 
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VI. Закључак и предлог Комисије: 

 
Након извршеног прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је 

констатовала да је Наручилац у предметном поступку прибавио 1 (једну) 

благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду. 
 

Комисија је утврдила да је применом критеријума за избор најповољније 

понуде, који је одређен Конкурсном документацијом у предметном поступку 
(најнижа понуђена цена), Понуђач: ЈП ЕПС Београд, Београд, Царице 

Милице 2, под једнаким условима, понудио најнижу цену. 

 

Након стручне оцене понуда, Комисија је сагласно предложила да се у 
предметном поступку јавне набавке донесе одлука о закључењу оквирног 

споразума са Понуђачем: ЈП ЕПС Београд, Београд, Царице Милице 2, 

МБ 20053658, ПИБ 103920327. 
 

 
Имајући у виду наведено, у складу са Извештајем о стручној оцени понуда 

за јавну набавку електричне енергије за потребе Градског центра за 

физичку културу, број 267, од 16.3.2017, донета је одлука као у 
диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 
(десет) дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки, 

сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 
124/2012, 14/2015, 68/2015). Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

 
 

 

      в.д. директора 

      Небојша Стојановић, дипл. ек. 


