
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Народног фронта број 53, Нови Сад 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору у поступку јавне набавке добара – набавка електричне енергије 

(шифра: ОП-18/2020) 

 

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог 

Сада 

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: добра – електрична енергија, у свема према спецификацији 

садржаној у конкурсној документацији. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 09310000 - Електрична енергија. 

Уговорена вредност: 35.866.902,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: Једна 

Најнижа и највиша понуђена цена: 

 Најнижа понуђена цена    23.314.950,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                23.314.950,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 Најнижа понуђена цена    23.314.950,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                          23.314.950,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20. јула 2020. године 

Датум закључења уговора: 27. јула 2020. године 

Основни подаци о добављачу: 

Назив: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ 

ГРАД) 
 Седиште/адреса: Београд, Балканска 13 

 Матични број: 20053658 

 ПИБ: 103920327 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења 

Уговора, у оквиру средстава која је Купац планирао и обезбедио за ове намене.  

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорне стране су сагласне да 

уколико на објектима/пословним просторима којима управља Купац, а који су наведени у 

Спецификацији, након закључења овог угoвора дође до промене корисника односно Закупца 

пословног простора, Купац до 20. у месецу достави све настале промене Снабдевачу, путем 

електронске поште, достављањем ЕД ознаке обрачунског места, Уговора о закупу пословног 

простора или другог доказа којим се доказује настала промена, како би од првог дана 

наредног месеца достављене промене почеле да се примењују.  

http://www.novisad.rs/


Снабдевач ће са Закупцем/Корисником наведеног објекта закључити Уговор о продаји 

електричне енергије и уврстити Закупца/корисника у своју евиденцију као крајњег Купца 

електричне енергије, уколико су за то испуњени неопходни услови, а након уредно поднетог 

захтева закупца. 

Уговорне стране су сагласне да под условима из овог Уговора, Снабдевач врши 

снабдевање електричном енергијом и објеката пословних простора којима управља Купац, а 

који нису наведени у Спецификацији за период у коме ти објекти/пословни простори нису 

издати у закуп а за које то затражи Купац у свом писменом захтеву упућеном Снабдевачу, 

путем електронске поште, најкасније до 10. у месецу, како би се овај уговор почео 

примењивати на те просторе од првог дана следећег месеца.  

 


