
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Службени Гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-  

Електричне енергије, редни број ЈН ОП IX-1-1-1 и закљученог Уговора о јавној 

набавци, дана 27. 04. 2017.године 

 

 

Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1 

Служба за јавне набавке 

 

Објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 редни број ЈН ОП IX-1-1-1 

 

 

1. Назив, адреса и нинтернет страница Наручиоца: Република Србије 

Аутономна Покрајина Војводина, Општина Сремски Карловци, ул. Трг 

Бранка Радичевића 1, Служба за јавне набавке интернет страница: 

www.sremskikarlovci.rs 

 

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава 

 

 

3. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, редни број ЈН ОП 

IX-1-1-1 

Набавка није обликована по партијама. 

 

-  Назив и ознака из ОРН: 09310000- Електрична енергија                            

 

4. Уговорена вредност: 5.885.100,00 динара без урачунатог ПДВ, односно 

7.066.100,00  динара са урачунатим ПДВ. 

 

5. Критеријум за доделу уговора: „ најнижа понуђена цена “ 

 

          НАПОМЕНА: предност за понуђаче који нуде добра домаћег порекла  

 

6. Број примљених понуда: 3 (три) 

 

http://www.sremski-karlovci.org.rs/


7. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Највиша понуђена цена износи: 6.201.700,00 динара без урачунатог ПДВ 

Најнижа понуђена цена износи: 5.825.200,00 динара без урачунатог ПДВ 

 

8. Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда: 

Највиша понуђена цена износи: 6.201.700,00 динара без урачунатог ПДВ 

Најнижа понуђена цена износи: 5.825.200,00 динара без урачунатог ПДВ 

 

Какo je понуђач ЈП „ЕПС Београд“ уз понуду доставио доказ да нуди добра 

домаћег порекла, наручилац је пре рангирања понуда упутио позив позив 

понуђчима:  

„PROENERGYBGD“, Д.О.О, Владимира Поповића 6, 11070 Нови Београд и 

„НИС“ А.Д, Народног Фронта 12, 21 000 Нови Сад, чије су понуде оцењене 

као прихватљиве да се изјасне да ли су добра која нуде домаћег порекла и да 

о томе доставе доказ (Уверење које издаје Привредна комора Србије) у 

складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 Понуђач „PROENERGYBGD“, Д.О.О.  је доставио одговор дана 11. 04. 

2017. године, у виду Изјаве у којој наводи следеће: “Поштовани, овим путем 

се изјашњавамо и изјављујемо да немамо потврду Привредне коморе Србије 

да је роба коју нудимо домаћег порекла.“ 

На захтев Наручиоца, понуђач „НИС“ А.Д, Нови Сад, је дана , 12. 04. 2017. 

године доставио одговор у којем стоји: „На предметној јавној набавци 

компанија НИС а.д. није нудила добра домаћег порекла“.  

Како ниједан од два позвана понуђача нису доставила тражено Уверење које 

издаје Привредна комора Србије,  имајући у виду да је чланом 86. став 4. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15), прописано је да у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде 

добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, 

Наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуде добра домаћег порекла 

под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на 

најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла, због чега 

је Наручилац доделио Уговор ЈП „ ЕПС Београд “, чија понуда износи 

5.885.100,00 динара без урачунатог ПДВ, односно 7.066.100,00  динара са 

урачунатим ПДВ. 

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 13. 04. 2017.године 

 

10. Датум закључења уговора: 24. 04. 2017. године. 

 

 

 

 



11. Основни подаци о добављачу: 

 

ЈП „ЕПС“ Београд“, Царице Милице број 2, 11 000 Београд., 

МБР:20053658, ПИБ: 103920327, кога заступа Милорад Грчић. 

  
             

 

12. Период важења уговора: 
 

Рок за испоруку добара који су предмет јавне набавке је 12 месеци од дана 

потписивања Уговора. 

 

                        

 

 

 

 

                                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                                                                                                 ЈН ОП IX-1-1-1 

 

 

 


