
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 1541/17 
Дана: 20.07.2017. године 
Трг Јована Сарића 1 
К р а љ е в о  
 

 На основу члана 107. и 108.  Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015), члана 35. Одлуке о Градској управи града Краљева (Сл. 
лист Града Краљева бр.32/16) и члана 14. Статута  Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта “Краљево", Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, доносимо 

 

 

О Д Л У К У 
о додели уговора  

                        (ЈН број 1.1.14) 
 

        1. На основу Извештаја  о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке 
именоване решењем Наручилаца број 1092/17 и 2022 од 31.05.2017. године,  
додељује се уговор за јавну набавку добара у отвореном поступку – Набавка 
електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана (ЈН 1.1.14), 
понуђачу  “ХЕП – Траде д.о.о”Београд, Ул.Милутина Миланковића бр.9ж, 11070 Нови 
Београд 
            2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од  66.265.000,00 динара 
без ПДВ-а, односно 79.518.000,00 динара са ПДВ-ом, са периодом испоруке од 12 
месеци јули 2017.године до јуна 2018.године од 00:00 до 24:00h на основу остварене 
потрошње купца,и начином плаћања по месечној фактури понуђача најкасније до 20-
ог у текућем месецу за претходни месец, с тим што се рачун за потрошњу 
електричне енергије у претходном месецу доставља најкасније до десетог у месецу. 

        3. У складу са понудом број РС 5/17 од 06.07.2017. године понуђачу “ХЕП 
– Траде д.о.о”Београд, Ул.Милутина Миланковића бр.9ж, 11070 Нови Београд, 
доставиће се  уговор за јавну набавку добара у отвореном поступку– Набавка 
електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана (ЈН 1.1.14), у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

      4. На основу члана 107.став 1. ЗЈН одбија се понуда понуђача “ЈП 

ЕПС БЕОГРАД” Ул. Царице Милице бр.2 (адреса за пијем поште: ул. Макензијева 
бр.37), 11000 Београд, за коју је утврђено да је неприхварљива обзиром да прелази 
износ процењене вредности јавне набавке.  

       5. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 2594 од 10.07.2017. 
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 2594/1 од 14.07.2017. 
године. 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија образована за спровођење поступка предметне јавне набавке је 
Позив за подношење понуда заједно са конкурсном документацијом објавила на 
Порталу јавних набавки и на интернет страницама Наручилаца дана   
09.07.2017.године. 
 До датума и сата назначеног у позиву, односно до 10.07.2017. године до 
12.00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача: 
 
1. Назив и адреса понуђача: 
 “ЈП ЕПС БЕОГРАД”  
Ул.Царице Милице бр.2 (адреса за пијем поште: ул. Макензијева бр.37) 
11000 Београд 
ПИБ : 103920327 
матични број : 20053658 
шифра делатности  понуђача:3514 
тип предузећа:  
број понуде: 18.01-327082/1 од 03.07.2017.године                                                        
понуђена цена: 66.700.000,00 дин.са ПДВ-ом, односно 80.040.000,00 дин.без ПДВ-а 
     
2. Назив и адреса понуђача: 
 “ХЕП – Траде д.о.о”Београд 
Ул.Милутина Миланковића бр.9ж, 11070 Нови Београд 
ПИБ : 105140831 
матични број : 20326000 
шифра делатности  понуђача: Д 3514 
тип предузећа: 
број понуде: РС 5/17 од 06.07.2017.године                                                        
понуђена цена: 66.265.000,00 дин.са ПДВ-ом, односно 79.518.000,00 дин.без ПДВ-а 
  
 
 Неблаговремених понуда није било. 
 
 Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђене цене 
тих понуда: 
 На основу члана 107.став 1. ЗЈН, пошто је прегледала и оценила понуде, 
Комисија предлаже да се одбије као неприхватљива понуда понуђача  “ЈП ЕПС 
БЕОГРАД” , ул.Царице Милице бр.2 ,11000 Београд, са понуђеном ценом 
66.700.000,00 дин.са ПДВ-ом, односно 80.040.000,00 дин.без ПДВ-а, обзиром да 
прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 
 Комисија констатује да је понуда бр.  РС 5/17 од 06.07.2017.године  
понуђача “ХЕП – Траде д.о.о”Београд,ул.Милутина Миланковића бр.9ж, 11070 Нови 
Београд, прихватљива и садржи најнижу понуђену цену. На основу тога Комисија 
предлаже Наручиоцу да Уговор о јавној набавци услуге бр.1.1.14 – Набавка 
електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана, закључи са 
понуђачем “ХЕП – Траде д.о.о” Београд,ул.Милутина Миланковића бр.9ж, 11070 



Нови Београд, ПИБ:105140831, матични број: 20326000 са понуђеном ценом 
66.265.000,00 дин.са ПДВ-ом, односно 79.518.000,00 дин.без ПДВ-а, са периодом 
испоруке од 12 месеци јули 2017.године до јуна 2018.године од 00:00 до 24:00h на 
основу остварене потрошње купца,и начином плаћања по месечној фактури 
понуђача најкасније до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, с тим што се 
рачун за потрошњу електричне енергије у претходном месецу доставља најкасније 
до десетог у месецу. 

 

      6. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 
у року од три дана од дана доношења. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 

         Против ове одлуке   може се поднети   захтев за заштиту  права   у року од  
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту 
права  подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права. 

 

 
                                                                                                 ЗАМЕНИК 
  
           ДИРЕКТОР                                                    НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ                                           
          
   -----------------------------------------------                       ------------------------------------------------                                       
Александар Несторовић, дипл.инж.арх.          Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник 


