
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  “KЊАЖЕВАЦ” 
КЊАЖЕВАЦ 
Карађорђева 15 
Tel: директор 019/731-407  ;  
 E-mail: muzejknjazevac@mts.rs 
МБ : 07301464 
ПИБ: 100 630 758 
Дел. бр. 22-2020 
Датум : 20.02.2020. год. 

У смислу чл. 108. ст. 1 и 3. Закона о јавним набавкама ( '' Сл. Гласник РС '' бр 68/15 

),Записника о отварању понуда бр. 20-2020 од 18.02.2020. и Извештаја Комисије о стручној оцени 

понуда дел. бр. 21-2020 од 20.02.2020.,у ЈНМВ ,набавци електричне енергије за потребе 

Завичајног музеја у Књажевцу бр. 02/2020,дана 20.02.2020. год., доносим 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

1. У поступку јавне набавке мале вредности,за набавку добара -електричне енергије за 
потребе Завичајног музеја у Књажевцу бр. 02/2020, дана 20.02.2020. год. уговор се 
додељује Понуђачу '' ЈП ЕПС, са седиштем у Београду – Балканска 13. 

2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца 
www.zavičajnimuzejknjazevac.rs. у року од три дана од дана доношења. 

3. Уговор о набавци електричне енергије биће закључен са понуђачем из тач. 1. Одлуке пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права,у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. ЗЈН и 
тач. 27. конкурсне документације. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком Наручиоца Завичајног музеја Књажевац дел. бр. 08-2020 од 07.02.2020. год. 
покренут је поступак јавне набавке мале вредности,набавке добара -електричне енергије  

Процењена вредност јавне набавке мале вредности је 1.166.666,60 дин. без ПДВ-а. 

                Јавна набавка предвиђена је Планом набавки Завичајног музеја Књажевац за 2020. 

годину,број 01-2020 од 17.01.2020. на позицији 421211. 

Позив за достављање понуда и конкурсна документација за предметну набавку, 
објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца www.zavičajnimuzejknjazevac.rs, дана 
10.02.2020. год. 

 Рок за давање понуда био је 8 дана од дана објављивања јавног позива до 18.02.2020. 
год.  до 14 00 h . 
       У року за подношење понуда, благовремено је приспела само једна понуда : 
 

Редни 
број 

Број под којим је понуда 
заведена 

Назив и седиште 
понуђача/шифра 
понуђача 

Датум пријема Час пријема 

1. 19-2020 
18.02.2020. 

 ЈП ЕПС Београд 
11000-Балканска 13 
 

 18.02.2020.  1050 

Као критеријум за оцену понуда и доделу уговора из тачке 23. конкурсне документације, у 

смислу чл. 85 ст. 1. тач. 2. ЗЈН,одређена је најнижа понуђена цена. 

mailto:muzejknjazevac@mts.rs
http://www.zavičajnimuzejknjazevac.rs/


Понуђач ЈП ЕПС са седиштем у Београду – Балканска бр. 13. ,за електричну енергију ,по 
KWh и укупно за процењену потрошњу наручиоца на годишњем нивоу,понудио је цену као у 
табели у прилогу : 

Опис 
Количина у KWh 

Јединична цена KWh, без 

ПДВ-а 

Цена за количину KWh, 

без ПДВ-а 

1 2. 3. 4./2x3/ 

Широка потрошња, ЈТ 71545 6.84 489.367,80 

Укупна вредност понуде без 

ПДВ-а 

489.367,80 

ПДВ    20 % 

 

Укупна вредност понуде са 

ПДВ-ом 

587.241,36 

 
Чланом 107. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 68/15, у 

даљем тексту: Закон), прописано је да Наручилац прихватљиве понуде рангира применом 

критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној 

документацији. 

Чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама након спроведене стручне оцене понуда, 
на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио 
најмање једну прихватљиву понуду 

У смислу чл. 3. ЗЈН прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац 

није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке. 

Применом критеријума из тач. 23 конкурсне документације и чл. 85 ст. 1. тач. 2. ЗЈН,као и 

чл. 107. ст. 3. ЗЈН,у смислу достављеног извештаја комисије о стручној оцени понуде,донета је 

одлука као у диспозитиву тач. 1. и 2.  

Чланом 112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац може и 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци,ако је 

поднета само једна понуда,осим у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда,због чега је одлучено као у диспозитиву под 3. 

Поука о правном леку :Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права 
Наручиоцу, за републичку комисију за заштиту права понуђача,уз уплату реп. административне 
таксе у износу од 60.000,оо дин. ,у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
                                                                                                                                     За Наручиоца,вд директора  
                                                                                                                                     Завичајног музеја Књажевац 
                                                                                                       М.П.                     Милан Живковић 


