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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: државни орган управе 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: добра 

Заводни број: II бр. 404-70/10 од 25.08.2020. године 

 

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

Јавна набавка добара: електрична енергија ОРН: 09310000-5 – електрична енергија 

 

Уговорена вредност: 5.000.000,00 динара без ПДВ. 

У уговорену вредност улази понуђена цена активне електричне 

енергије као и сви пратећи трошкови у складу са уговором. 

По тарифним ставовима уговорена вредност износи: 

1) Цена 1 kWh електричне енергије у вишој тарифи – 6,32 

динара без ПДВ 

2) Цена1 kWh електричне енергије у нижој тарифи – 4,06 

динара без ПДВ  

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

Подкритеријуми економски 

најповољније понуде: 

 

1) Цена kWh електричне енергије у вишој тарифи – 90 пондера 

2) Цена kWh електричне енергије у нижој тарифи - 10 пондера 

Укупно 100 пондера 

Број примљених понуда: Једна примљена и прихватљива понуда. 

Понуђена цена прихватљиве 

понуде: 
„ЈП ЕПС Београд“ –  

1) Цена 1 kWh електричне енергије у вишој тарифи – 6,32 

динара без ПДВ, 90 пондера;  

2) Цена 1 kWh електричне енергије у нижој тарифи – 4,06 

динара без ПДВ, 10 пондера;  

Укупно 100 пондера. 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 
04.08.2020. године 

Датум закључења уговора 24.08.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

„ЈП ЕПС Београд“, са седиштем у Београду, 

ул. Балканска бр. 13 

порески идентификациони број: 103920327 

матични број: 20053658 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује  на период од 12 месеци од дана 

закључења. Уговор престаје да важи истеком рока на 

који је закључен или утрошком расположивих 

средстава наручиоца. 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

Нема основа за измену уговора. 
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