
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац 

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs 

Врста наручиоца:Градска управа 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, ознака и 

класификација делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 

 Набавка електричне енергије, ЈН ОП 6/2020  

Партија 1: Набавка електричне енергије-Црпне станице и  

 Партија 2: Набавка електричне енергије- Јавна расвета 
Редни број јавне набавке: ЈН ОП 6/2020  

 ОРН: 09310000–електрична енергија  

Процењена вредност јавне набавке је 71.458.333,00 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке је 71.458.333,00 дин. без ПДВа 

 

Партија 1: Набавка електричне енергије-Црпне станице –процењена вредност 

ове партије је 625.000,00 динара,  без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије: 625.000,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   438.900,00 дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   438.900,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   438.900,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 438.900,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        20.03.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    14.04.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ЈП ЕПС БЕОГРАД са седиштем у Београду., 

улица Балканска бр.13, ПИБ:103920327. Матични број: 20053658  

Период важења уговора: 12 месеци или  до финансијске испуњености уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

Партија 2: Набавка електричне енергије- Јавна расвета –процењена вредност ове 

партије је 70.833.333,00 динара,  без ПДВ-а 

Уговорена вредност партије: 70.833.333,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   46.160.000,00 дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   41.040.000,00 дин., без пдв-а. 

http://www.pozarevac.rs/


Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   46.160.000,00 дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   41.040.000,00 дин., без пдв-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:  / 

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        20.03.2020. године, 

Датум закључења уговора:                                    14.04.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ЈП ЕПС БЕОГРАД са седиштем у Београду., 

улица Балканска бр.13, ПИБ:103920327. Матични број: 20053658  

Период важења уговора: 12 месеци или  до финансијске испуњености уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  

Дана 01.04.2020. године потписан је од стране  начелника Градске управе града 

Пожаревца УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

РАСВЕТУ  (заводни број  404-353/20-015 од 01.04.2020. године) и УГОВОР О 

НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ  (заводни број  404-

352/20-015 од 01.04.2020. године). Дана 08.04.2020. уговори су прослеђени другој 

уговорној страни на потпис. 

  

    Уговор је потписан и враћен наручиоцу дана  28.05.2020. (примљен од стране 

наручиоца  дана 28.05.2020. године) са заводним бројем  извршиоца 1801-142908/3-

20 од 14.04.2020. године.( за црпне станице) и са заводним бројем  извршиоца 1801-

142908/4-20 од 14.04.2020. године. (за јавну расвету). 

  

  Обзиром  да је уговор достављен наручиоцу  28.05.2020. године, као и да уз 

уговор није достављено тражено средство финансијског обезбеђења прописано 

чланом 7. предметног Уговора,  наручилац није био у могућности да поступи у 

року који је чланом 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописан за објављивање обавештења о закљученом 

уговору.  

  

 

 


