
 
 
Наручилац: БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА 
Београд, Студентски трг бр.11 
м. бр. 07023901, ПИБ: 102060932 
Број ЈН: 4/2016 
 
На основу члана 107 ст. 3 и члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 4/2016 – 
електричне енергије за Београдску филхармонију и извештаја за предметну јавну набавку, в. 
д. директора установе доноси: 
 
 

 
 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

 
 

 I УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ, у поступку јавне набавке мале вредности електричне 
енергије за Београдску филхармонију број 4/2016, понуђачу „ЕПС Снабдевање“ д.о.о.,  
Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, матични број 20924195,  ПИБ 108057105, понуда број: 
318-01-20776/1-16 од 22.04.16. године, код наручиоца заведена под бројем: 447/1 од 
28.04.2016. године. 
 
 
II  Одлуку о додели уговора објавити на Порталу ЈН и сајту установе у року од највише 
три дана након доношења, закључити уговор са изабраним понуђачем сагласно члану 112 
ст. 2 т. 5 и објавити обавештење у складу са законом.  
 
 

Образложење 
Наручилац је донео одлуку бр. 402/1 од 18.04.2016. о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности број 4/2016. Процењена вредност 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, ознака из 
ОРН  09310000- електрична енергија, апропријација 421211. Формирана је комисија за јавну 
набавку електричне енергије у саставу: Александар Андрејић, председник, Сања Пауновић и 
Душко Јоновић, чланови. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
По окончаном поступку отварања, комисија је приступила стручној оцени понуда и поднела  
извештај у коме је консатовано следеће: 
„По истеку рока за достављање понуда по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 20.04.2016., комисија је 28.04.2016. у 10:30 часова приступила 
отварању понуда. Записником бр. 449/1 од 28.04.2016. је констатовано да је благовремено 
приспела једна понуда, и то од „ЕПС Снабдевање“ д.о.о., Београд, Царице Милице 2, м. 
бр. 20924195, понуда бр. 18-01-20776/1-16 од 22.04.16., заведена под бројем 447/1 од 
28.04.2016. Неблаговремених понуда није било. Отварању није присуствово представник 
понуђача. Приликом отварања понуда нису уочени недостаци у конкурсној документацији. 
У даљем раду, комисија је прегледала документацију и утврдила да поднета понуда садржи 
све тражене обрасце из конкурсне документације, и то: образац понуде са обрасцем 
структуре понуђене цене; модел уговора; образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 
закона, образац изјаве о независној понуди и образац изјаве о активном учешћу на тржишту.  
Констатује се да понуда садржи све обрасце и другу документацију којом се доказује 
испуњеност свих услова из конкурсне документације, тако да  је исправна и прихватљива у 
смислу чл. 3 ст. 1 т. 33 ЗЈН.  
Понуђач, како је констатовано и записником, понудио је укупну цену од 2.421.258,00 динара 
без ПДВ, која је, као једина и најнижа понуђена цена.“ 
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На основу изнетог и прибављене једне прихватљиве понуде, према члану 107 ст. 3 ЗЈН, 
комисија је предложила да се уговор додели понуђачу из изреке, на основу чега је в. д. 
директора донео одлуку да се уговор додели истом и закључи уговор у складу са законским 
одредбама кад је поднета само једна понуда. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права 

у року од пет дана након дана објављивања на Порталу ЈН.  

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права 

у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 
 
 
         за Београдску филхармонију 

                                                                                                              в. д. директора 
 
 
                                                                                                            ______________ 
                                                                                                               Дарко Крстић   


