
Установа дом културе „Ивањица“ 
Број: 15-1-9/2018 
13.02.2018.године 
И в а њ и ц а 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда комисије у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 1-1-1/2018, и то набавке добра – електричне енергије која се 
испоручује на мерним местима наручиоца, покренутом по одлуци бр. 15-1-1/2018 од 
24.01.2018.године, доносим 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добра – електричне енергије која се испоручује на 
мерним местима наручиоца, понуђачу ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд (Стари Град), 
Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, по понуди заведеној под бројем 28/2018 од 
07.02.2018.године, по цени од 1.785.428,53 динара без пореза на додату вредност. 
   
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у складу са одредбама члана 112. Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   

 
О б р а з л о ж е њ е  

   
Установа дом културе „Ивањица“, ул. Венијамина Маринковића б.б., као наручилац, одлуком 
бр. 15-1-1/2018 од 24.01.2018.године, покренула је поступак јавне набавке мале вредности бр. 
1-1-1/2018, и то добра – електричне енергије која се испоручује на мерним местима наручиоца.  
 
Процењена вредност јавне набавке износила је 2.583.333 динара без пореза на додату вредност 
не укључујући и трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 
енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као и акцизе за 
утрошену електричну енергију. 
 
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за 
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене. 
 
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом објављен је на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.    
 
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 08.02.2018.године до 12 часова, 
приспеле су понуде понуђача: 
 

1. 
  Број под којим је понуда заведена: 28/2018 
  Назив понуђача: ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд (Стари Град) 

ул.Царице  Милице бр.2, 11000 Београд 
  Датум пријема: 07.02.2018.године 
  Сат: 0950 часова 
 
  2. 
  Број под којим је понуда заведена: 29/2018 
  Назив понуђача: ,,Proenergybgd'' д.о.о. Београд 

ул.Владимира Поповића бр.6, 11070 Нови Београд 
  Датум пријема: 07.02.2018.године 
  Сат: 0952 часова 



У току поступка отварања понуда вођеног дана 08.02.2018.године са почетком у 1230 часова, 
утврђено је да је понуђач ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд (Стари Град), ул.Царице 
Милице бр.2, 11000 Београд, доставио уверење Привредне коморе Србије 14.03.1 број: 1089-
2018/3 од 25.01.2018.године да је електрична енергија коју нуди домаћег порекла. 
 
Одредбом члана 86. став 9. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописано је да 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. Одредбом члана 86. став 12. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописано је да Министарство надлежно за послове 
привреде ближе уређује начин доказивања домаћег порекла робе. Одредбом члана 2. 
Правилника о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла 
(,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 33/2013), предвиђено је да се доказ о домаћем 
пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља  уз понуду понуђача, као и да 
предметни доказ издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са 
прописима којима се уређује царински систем.  

 
Имајући у виду да су приликом стручне оцене понуда обе достављене понуде оцењене као 
прихватљиве, као и да понуђач ,,Proenergybgd'' д.о.о. Београд, уз понуду није доставио доказ о 
домаћем пореклу робе, дана 08.02.2018.године упућен је, путем поште, позив овом понуђачу, 
заведен под бројем 15-1-6/2018, да се изјасни да ли нуди електричну енергију домаћег порекла 
и уколико нуди електричну енергију домаћег порекла, да о томе достави уверење Привредне 
коморе Србије, и то копију у року од највише 3 календарска дана од дана пријема позива, 
путем електронске поште на e-mail наручиоца: tihomir622@gmail.com, као и да оригинал 
документа проследи путем поште на адресу седишта наручиоца. Понуђач ,,Proenergybgd'' д.о.о. 
Београд је примио позив за изјашњење о томе да ли нуди електричну енергију домаћег порекла 
дана 09.02.2018.године. Имајући у виду да је понуђач ,,Proenergybgd'' д.о.о. Београд дана 
09.02.2018.године доставио путем електронске поште изјаву да нема потврду Привредне 
Коморе Србије да је роба коју нуди домаћег порекла, тј. није доставио доказ о домаћем 
пореклу електричне енергије до истека 12.02.2018.године, извршено је рангирање понуђача у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама, пошто је утврђено да понуђач ,,Proenergybgd'' 
д.о.о. Београд није доказао да нуде електричну енергију домаћег порекла. 
 
Одредбом члана 86. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописано је да 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 понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.  
 

РАНГИРАЊЕ ПОНУЂАЧА ПО ПОНУЂЕНОЈ ЦЕНИ 
пре примене одредбе члана 86. став 4. Закона о јавним набавкама 

 
РЕДНИ 
БРОЈ ПОНУЂАЧ ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

1. ,,Proenergybgd'' д.о.о. Београд 1.756.183,65 
2. ЈП ,,Електропривреда Србије'' Београд 1.785.428,53 
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