
ОШ " ЈОВАН ДУЧИЋ " ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева  

Дел. број:01-621 

Датум 25.04.2019. 

 
На основу члана 55 став 1 тачка 8 члана 57 и члана 116 закона о јавним набавкама(Сл. гласник РС  број 
124/2012,14715и 68/15) 

                                          ОШ " ЈОВАН ДУЧИЋ " ПЕТРОВАРАДИН 

                                                            о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА  

ЈНМВ 03/2019  -СНАБДЕВАЊЕ  ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ  

Наручилац : 
ОШ  "Јован Дучић " Петроварадин  
Прерадовићева 6 
ПИБ:100802892 
МАТ: БРОЈ:08066752 
Интернет страница  www.osjducic.edu.rs 
емаил: sekretar.jducic@eunet.rs 
Врста  наручиоца: Просвета 
Врста предмета јавне набавке:Добра 
Предмет јавне набавке: Закључивање уговора  ЈНМВ 03/2019–снабдевање електричном  енергијом  
 Назив и ознака из општег речника :09310000 снабдевање електричном енергијом  
    

Процењена вредност:1500000,00дин без пдв 

Уговорена вредност:877920,00 без пдв односно 1.053504,00дин са пдв 
Критеријум за доделу уговора :Најнижа  понуђена цена  
Број примњених понуда :Примњена је једна понуда  
Највиша и најнижа понуђена цена : 
Највиша понуђена цена без пдв-а-877920,00 дин  
Најнижа понуђена цена без пдв-а-877920,00дин  
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша понуђена цена без пдв-а-877920,00 дин  
Најнижа понуђена цена без пдв-а-877920,00дин  
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача:Понуђач је понуду поднео самостално 
Датум доношења одлуке о додели уговора  02.04.2019.  
Датум закључења уговора:08.04.2019      
Подаци  о добављачу :ЈП ЕПС  Београд  ул. Балканска 13  матични број:20053658 ,пиб:103920327 
Период важења уговора:годину дана од дана закључења уговора  
Околности  које представљају основ за измену уговора: не постоје околности   
Особа  за контакт: секретар  Драгана Бојовић      sekretar.jducic@eunet.rs       
                                                                                                                                                            Комисија за јавне набавке  
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