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На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Комисија за јавне набавке, објављује:  
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку број 11/2017 

“Набавка и испорука електричне енергије“ 
 
 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза 
Милоша 103, 12374 Жабари, ПИБ 102672556, матични број 07162456, шифра делатности 
8411. 

             Интернет страница: www.zabari.org.rs 
 
2. Врста наручиоца: Државни орган - локална самоуправа 
 
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  
  
4. Врста предмета јавне набавке: Добра 
 
5. Природа и обим услуга и основна обележја , ознака из класификације делатности, 
односно назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке број 11/2017 су добра Набавка и испорука електричне 
енергије. 
Предмет јавне набавке  је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, 
за потребе Наручиоца у периоду од годину дана од дана закључења овог уговора 
или до утрошка средстава у износу укупне уговорене вредности.  
       Ознака из општег речника набавке: 09310000 Електрична енергија 
                                                       
6. Уговорена вредност: 
 - 712.019,00 динара без ПДВ-а  
  
7. Број примљених понуда: 1 (једна). 
Благовремено, тј. до дана 22.06.2017. године до 12:00 часова, примљена је 1 (једна) 
понуда понуђача:  
 
 
 
 
 

Наручилац Општинска управа општине 
Жабари 

Адреса Кнеза Милоша 103 
Место Жабари 
Број  404-89/17-01 
Датум 11.07.2017. године 
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Број под којим је 
понуда заведена 
код наручиоца 

Назив или шифра 
понуђача 

Број понуде понуђача и 
датум 

Датум 
пријема Час 

01/404-89 
„ЈП ЕПС Београд“, 

Царице Милице 2, 11000 
Београд 

18.01-290226/1-17 
13.06.2017. 

21.06. 
2017. 

08:10 

 
 
8. Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: / 
 
Најнижа понуђена цена: „ЈП ЕПС Београд“, Царице Милице 2, 11000 Београд ,  понуђена 
цена 712.019,00 динара без ПДВ-а. 
  
9. Основни подаци о добављачу којем је додељен уговор:  
„ЈП ЕПС Београд“, Царице Милице 2, 11000 Београд ,   
ПИБ: 103920327 
Матични број: 20053658 
вредност понуде број 18.01-290226/1-17  од 13.06.2017. године износи  712.019,00 динара 
без ПДВ-а., односно 854.422,80  динара са ПДВ-ом. 
 
10. Број и датум доношења одлуке о додели уговора: 404-89/17-01 од 22.06.2017. године. 
 
11. Датум закључења уговора: 10.07.2017. године. 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


