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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-4049-90/2015 
Датум:11.05.2015. 
  
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци, у отвореном поступку  
број 02/15 

 

Предмет набавке: 
Набавка електричне енергије. 
Шифра из Општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија 
 
Уговорена вредност:  

● 41.000.000,00 динара без пореза на додату вредност. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда и највиша и најнижа понуђена цена: 
У предметном поступку јавне набавке у отвореном поступку, примљена је 1 понуда:  

● Понуђач ''ЕПС СНАБДЕВАЊЕ'' д.о.о, ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, 
понудио је укупну цену коју чини збир свих понуђених јединичних цена у износу 
од 122,70 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача је оцењена као одговарајућа 
и прихватљива тако да његова цена представља једину понуђену цену). 

 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметнo добро испоручивати без подизвођача 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
23.04.2015. године 
 
Датум закључивања уговора: 
06.05.2015. године 
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Основни подаци о добављачу: 
Понуђач ''ЕПС СНАБДЕВАЊЕ'' д.о.о, ул. Царице Милице бр. 2, матични број: 
20924195, ПИБ број: 108057105 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност испоручених добара 
не досегне износ укупне уговорне вредности. 
Основни елементи уговора, осим цена су непромењиви. 
У складу са чланом 115. ЗЈН, Наручилац може дозволити промену уговорених 
(понуђених) цена електричне енергије, у ком случају је дужан да донесе и објави 
одлуку о измени уговора и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији, сходно члану 115. став 2. и 3. ЗЈН (у случају измене 
регулисаних цена из члана 64. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' 
бр.  57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012 и 124/2012) неће се сматрати да је извршена 
измена уговора, те Наручилац неће имати обавезу поступања сходно члану 115. 
ЗЈН). 
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 
околностима које утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на све 
потенцијалне добављаче, о чему Добављач који захтева промену цена мора 
Наручиоцу да достави валидан доказ. 
Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о променама цена електричне 
енергије, јавним објављивањем цена на својој званичној интернет адреси или 
достављањем новог ценовника Наручиоцу. 

 
 
 
 
 

                                                                                                          Директор 
                                                                                                   Зоран Мартиновић 
 


