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На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон) у вeзи са чланом 107. Закона по
достављању Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке ЈКП Чока ул.
Палих бораца бр. 5 у постипку јавне набавке мале вредности број 1/2017 под називом
набавка електричне енергије , директор ЈКП Чока дана 13.03.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОБУСТАВЉА СЕ се поступак јавне набавке мале вредности број 1/2017 под
називом набавка електричне енергије.
Трошкове припреме и подношења понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним

набавкама сноси искључиво и у целости понуђач и не може од наручиоца тражити
накнаду трошкова.
Образложење
Наручилац ЈКП Чока спровео је јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ
1/2017 процењене вредности од 2.500.000,00 (двамилионапетстотинахиљада и
00/100) динара без урачунатог ПДВ – а , за коју се спроводи поступак јавне
набавке мале вредности. Позив и конкурсна документација објављене су на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈКП Чока. Наручилац је
Јавно Комунално Предузеће Чока са седиштем у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5
ПИБ 101417500 мат. бр. 08148058. шифра делатности 36.00 текући рачун 3551007919 – 39 код “Војвођанске банке” а.д. Нови Сад Фил. Сента Екс. Чока.
Предмет јавне набавке мале вредности је : набавка добара испоруке
електричне енергије за 2017 – ту годину. Назив и ознака из општег
речника набавки : 09310000- 5 :електрична енергија. Поступак отварања
понуда спроведен је у седишту наручиоца у Чоки у ул. Палих бораца бр. 5 дана
23.02.2017. године са почетком у 11,00 часова. Отварање понуда спровела је
Комисија за јавне набавке наручиоца ЈКП Чока (у даљем тексту : Комисија)
именована Решењем Директора наручиоца број 164/2 дана 10.02.2017. године у

саставу : Терхеш Ендре - председник – контакт особа , Дијана Китановић –заменик
члана и Гаврило Давидов дипл. правник - члан. Констатује се да су отварању
понуда није присуствовао представник понуђача. Благовремено односно до
дана 23.02.2017. године до 10,30 часова примљена је само једна понуда
понуђача заведена под дел. бројем 224 понуђача Ј.П. ЕПС Београд из Београда
која је запримљена дана 22.02.2017.године у 12,30 часова. Неблаговремених нити
других понуда НИЈЕ БИЛО.
Подаци из из понуде: Оригинални број понуде је 18.01-88370/1/17 од дана
13.02.2017. године , дел. број наручиоца је 224 од дана 22.02.2017 године.Понуда
је примљена у 12,30 часова. Понуђач Ј.П. ЕПС Београд из Београда
ул.Царице Милице бр. 2, адреса за пријем поште: ул. Макензијева бр.37.
Цена за испоручену електричну енергију за процењену количину ,период
снабдевања и сва места примопредаје купца из датих услова снабевања из ове
понуде без ПДВ-а износи по јединственој цени без урачунатог ПДВ-а (у вишој
тарифи (ВТ) и нижој тарифи (НТ) износи 42,43989 евра за један MWh са
укљученом балансном одговорношћу у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан промета. Рок и начин плаћања 15 дана од дана пријема
рачуна.Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда.Понуда је
комплетна.
Приспела понуда није имала уочених недостатака.Никаквих примедби није било
јер на отварању понуда није био присутан представник понуђача те стога није ни
могао потписати Записник. Поступак отварања понуда завршен је у 11,30 часова.
Комисија је извршила увид у Записник са отварање понуде, Понуду горе
наведеног понуђача, конкурсну докумнетацију ,одредбе Закона о јавним
набавкама и констатовала следеће: Понуђач је Ј.П. ЕПС Београд из Београда
ул.Царице Милице бр. 2, адреса за пријем поште: ул.Макензијева бр.37.
понудио је цену за испоручену електричну енергију за процењену количину
,период снабдевања и сва места примопредаје купца из датих услова снабевања
из понуде без ПДВ-а која износи по јединственој цени без урачунатог ПДВ-а (у
вишој тарифи (ВТ) и нижој тарифи (НТ) износи 42,43989 евра за један MWh са
укљученом балансном одговорношћу у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан промета.
Увидом у одредбе члана 19. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: закон)
прописано је да се вредности у поступку јавне набавке исказују у динарима. Као и
да Наручилац може да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страној
валути и у том случају ће у конкурсној документацији навести да ће се за
прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке
Србије на дан када је започето отварање понуда. Ако је понуђачу дозвољено
да цену у понуди искаже у једној страној валути, наручилац је дужан да у
конкурсној документацији наведе у којој валути се цене у понуди могу исказати.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
Из понуде се види да је цена дата у еурима у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан промета што је противно одредби става 2.

Члана 19. Закона који прописује да се треба користити одговарајући средњи
девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање
понуда. У конкурсној документацији се наводи да ће се за прерачун у динаре
користити одговарајући средњи девизни курс НБС на дан промета.
Обзиром да је Комисија одговорна за законитост спровођења поступка закључује
да је ова одредба конкурсне документације у супротности са чланом 19.
став 2. Закона те стога је в.д. директору наручиоца поднела свој предлог у
коме предлаже да се поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ
1/2017 под називом набавка електричне енергије на основу одредаба
члана 109. став 1. ОБУСТАВИ одговарајућом одлуком јер се нису
испунили услови за доделу уговора услед супротности одредби
конкурсне документације у којој се наводи да ће се за прерачун еура у
динаре користити одговарајући средњи девизни курс НБС на дан промета
са чланом 19. Закона о јавним набавкама, који прописује да ће се за
прерачун еура у динаре користити одговарајући средњи девизни курс НБС на
дан када је започето отварање понуда, као и да након завршетка односно
коначности овог поступка набавку електричне енергије поново спроведе.
О трошковима приремања понуде сходно одредбама члана 88. став 3. Закона
наручилац је одлучио уважавајући чињеницу да исте понуђач у својој
достављеној документацији уопште није ни тражио. На основу свега до сада
наведеног одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања
исте на Порталу јавних набавки.
Доставити:
1. на портал јавних набавки
2. сајт наручиоца
3. архиви
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