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Република Србија 

Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“ 

Доситејева бр.44б 

Краљево 

Дел.бр.1546/01 

Датум:25.7.2019.год.  

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

1.Назив,адреса и интернет страница наручиоца:Електро-саобраћајна техничка 

школа „Никола Тесла“; Доситејева бр.44б, Краљево;www.estsnikolatesla.edu.rs 

2.Врста наручиоца:Јавна установа-индиректни корисник буџетских 

средстава,има својство правног лица, ресорно министарство је Министарство 

просвете,науке и технолошког развоја Р.Србије,шифра делатности:средње 

стручно образовање 8532. 

3. Предмет јавне набавке: добра-набавка електричне енергије. 

-испорука добара ће се извршити у Краљеву; на адреси Доситејева 

бр.44б,преко бројила наручиоца. 

-шифре из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија 

 

4.Уговорена вредност: 684.352,00 динара без ПДВ-а,односно 821.222,40 динара 

са ПДВ-ом 

5.Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена 

6.Број примљених понуда:2 (две) 

7. Највиша понуђена цена 733.665,60 динара без ПДВ-а,односно 880.398,78 

динара са ПДВ-ом, а најнижа понуђена цена 684.352,00 динара без ПДВ-

а,односно 821.222,40 динара са ПДВ-ом. 

8.Највиша и најнижа понуђена код прихватљивих понуда:највиша: 733.665,60 

динара без ПДВ-а, односно 880.398,78 динара са ПДВ-ом,а најнижа 684.352,00 

динара без ПДВ-а,односно 821.222,40 динара са ПДВ-ом. 

9.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:понуђач 

је самостално поднео понуду. 

10.Датум доношења одлуке о додели уговора:5.7.2019.године. 

11.Датум закључења уговора: 15.7.2019.год.Напомена:потписан и оверен 

уговор стигао је поштом дана 24.7.2019.год. 
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12.Основни подаци о добављачу: ЈП „Електропривреда Србије“ са седиштем 

у Београду, Балканска бр.13; мат.бр. 20053658; ПИБ: 103920327 

  

13.Период важења уговора:на одређено време, на годину дана од дана 

закључења уговора. 

14.Околности које представљају основ за измену уговора: након закључења 

уговора наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у 
складу са чл. 115. ЗЈН. Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се 
само у следећим случајевима и под следећим условима: а) да постоји 
образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, б) да од 
момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена мора 
проћи најмање 15 дана, в) приложени ценовници из тачке б) морају носити датум 
примене. 

 

 

 

                                                                               

                                                                          Комисија за јавну набавку 

 

                                                                         _______________________ 

                                                                          Жарко Игрутиновић, члан,с.р. 

                                                                         _______________________  

                                                                       Никола Пилчевић,заменик члана,с.р. 

                                                                         ________________________ 

                                                                         Марија Кнежевић,члан,с.р. 


