
 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац: 

 

 

Објављује: 

 

                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ 

                                                  о закљученом уговору 

                                                        ЈНВВ 1/2017 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, интернет страна 

www.negotin.rs 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Јединица локалне самоуправе 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су услуге електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

ОРН 09310000-електрична енергија. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Општина Неготин је закључила Уговор о јавној набавци услуга електричне 

енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

Цена за испоручену електричну енергију износи: 

Цена за јавно осветљење за један kWh износи 4,35. 

Цена је фиксна за уговорени период. 

Процењена количина потрошње ел.енергије за годину дана износи 5.505.641  kWh 

Цена за испоручену електричну енергију износи: 

Цена за широку потрошњу за један kWh износи 5,11. 

Процењена количина потрошње ел.енергије за годину дана износи 280.157 kWh. 

Цена је фиксна за уговорени период. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Најнижа понуђена цена 

 

 

 

 



БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 

Укупан број примљених понуда: 2 (две) 

 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Највиша НИС А Д Нови Београд као самостална понуда,  

Цена за јавно осветљење за један kWh износи 4,75 дин. 

Цена за широку потрошњу за један kWh износи 5,36 дин. 

Најнижа  ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд 

Цена за јавно осветљење за један kWh износи 4,35 дин. 

Цена за широку потрошњу за један kWh износи 5,11 дин. 

 

 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

Највиша НИС А Д Нови Београд као самостална понуда,  

Цена за јавно осветљење за један kWh износи 4,75 дин. 

Цена за широку потрошњу за један kWh износи 5,36 дин. 

Најнижа  ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд 

Цена за јавно осветљење за један kWh износи 4,35 дин. 

Цена за широку потрошњу за један kWh износи 5,11 дин. 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора донета је дана 11.04.2017.године 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О 

ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

 

Општина Неготин је закључила Уговор о јавној набавци услуга  електричне 

енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте, ознака из општег 

речника набавки 09310000 електрична енергија са ЈП  ЕПС „Београд“, ул. Царице 

Милице бр.2, 11000 Београд адреса за пријем поште ул.Макензијева бр.37, ПИБ 

103920327, МБ 20053658,  лице одговорно за потписивање уговора Милорад Грчић,  

број рачуна 845-484849-65 Управа за трезор, самостална понуда, рок за испоруку  

добара 31.12.2017.године, односно до окончања поступка јавне набавке за снабдевање  

електричном енергијом за 2018.годину, аванс није дозвољен, рок важења понуде 30 дана  

од дана отварања понуде, понуђена цена:  

Партија 1.- 4,35 дин./kWh за процењених 5.505.641 kWh без ПДВ-а 

Партија 2. – 5,11 дин./kWh за процењених 280.157 kWh без ПДВ-а 
 

Уговор је закључен за јавно осветљење дана 28.04.2017.године под бројем 1801-

167466/3-17, а за широку потрошњу дана 28.04.2017.године под бројем 1801-

167466/4-17. Уговори достављени 17.05.2017.године што се види из штамбиља са 

коверте. Уговори достављени преко општинске писарнице. 

 
 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                              Драгана Банковић 


