
 

 

 

 

                       ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
Назив наручипца: Оснпвнa  шкплa “Бпшкп Буха“  

Адреса наручипца: “ ул. XXI дивизије бр.31, Бепград 

Интернет страница наручипца:  www.boskobuha.edu.rs 
 
Врста наручипца: прпсвета 
 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке 
 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва, 
пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
 
Јавна набавка мале вреднпсти  дпбара--набавка електричне енергије за пптребе Оснпвне 
шкпле „Бпшкп Буха“, ЈН брпј 2/15  
 

Вреднпст угпвпра: укупна вреднпст угпвпра  изнпси 249.112,28 динара без ПДВ-а пднпснп  

298.776,20 динара са ПДВ-пм. 

 

Перипд исппруке: гпдину дана пд дана закључеоа угпвпра, пднпснп дп склапаоа нпвпг 

кпмерцијалнпг Угпвпра. 

 

Електрична енергија-09310000 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена  
 
Врста предмета: дпбра  
 
Брпј примљених ппнуда: 1 ( једна), 
„ЕПС Снабдеваое д.п.п.“ , ул.Царице Милице бр.2, 11 000 Бепград  
 
 
Ппнуђена цена за дпбра- набавка електричне енергије са пптпуним снабдеваоем за пптребе 
Оснпвне шкпле „Бпшкп Буха“, ЈН брпј 2/15  
 

Цена  ЈТ= 5,22  (РСД/kWh) јединична цена без ПДВ-а , 6,26 јединична цена са 

ПДВ-ом, укупна цена без ПДВ-а 227.508,48 динара, укупна цена са ПДВ-ом је 

272.835,84 динара 

http://www.boskobuha.edu.rs/


 

Цена: ВТ= 5,87(РСД/kWh) јединична цена без ПДВ-а , 7,04 јединична цена са ПДВ-

ом, укупна цена без ПДВ-а 10.413,38 динара, укупна цена са ПДВ-ом је 12.488,96 

динара. 

 

Цена: НТ= 3,91(РСД/kWh) јединична цена без ПДВ-а ,  4,70 јединична цена са 

ПДВ-ом, укупна цена без ПДВ-а 11.190,42 динара, укупна цена са ПДВ-ом је 

13.451,40 динара. 

 

Укупна вреднпст  дпбара  без ПДВ-а 249.112,28 динара   пднпснп 298.776,20динара  са 

ПДВ-пм на пснпву јединствене јединичне цене.  

 
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 
Изабрани ппнуђач не наступа са ппдизвпђачем 
 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра:    16.07.2015.гпдине 
 
Датум закључеоа угпвпра:                                    20.07.2015.гпдине 
 
 
 
Оснпвни ппдаци п ппнуђачу- исппручипцу: 

„ЕПС Снабдеваое д.п.п.“ , ул.Царице Милице бр.2, 11 000 Бепград  
 
 
Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
 
Остале инфпрмације: / 


