
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: добра – Електрична енергија (09310000 Електрична 

енергија) 

 

Уговорена вредност: Укупна цена за процењене количине износи 89.192.448,38 

динара без пореза на додату вредност  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 10. новембра 2016. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «FUTURE ENERGY BGR» d.o.o. Нови Београд, је највиша 

понуђена цена за процењене количине и износи 104.635.388,70 динара без пореза 

на додату вредност, односно 125.593.873,70 динара са порезом на додату вредност, а 

понуда понуђача «PROENERGYBGD» d.o.o. Нови Београд, је најнижа понуђена 

цена за процењене количине и износи 87.588.234,25 динара без пореза на додату 

вредност, односно 105.105.881,10 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

С обзиром да је критеријум за оцењивање понуда – најнижа понуђена цена који 

подразумева рангирање понуда према збирном износу понуђених јединичних цена 

kWh за електричну енергију ВТ + електричну енергију НТ + електричну енергију 

јавног оветљења, понуда понуђача «PROENERGYBGD» d.o.o. Нови Београд, је 

највиша понуђена, прихватљива и износи 13,39 динара без пореза на додату 

вредност, а понуда понуђача ЈП «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» Београд, је 

најнижа понуђена прихватљива и износи 13,35 динара без пореза на додату 

вредност 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 18. новембра 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 26.12.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ», Београд, Улица Царице 

Милице број 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, број рачуна 845-484849-65 

отворен код Управе за трезор, телефон 011/6558-401, које заступа в.д директора  

Милорад Грчић  

 

Период важења уговора:  

За свако појединачно мерно место у периоду од дана завршетка процедуре промене 

снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о промени 

снабдевача донетим од стране Агенције за енергетику Републике Србије на основу 

члана 51. став 1. тачка 1) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014) до 

30. новембра 2017. године 

  

 

 


