
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012 , 14/2015 и 68/2015) 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

JКП Чока 

23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5 

објављује 

 

OБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

1.          Назив, адреса и интернет страница наручиоца: - ЈАВНО 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА   PIB 101417500 мат. бр. 08148058 Адреса: 

23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5  Интернет страница: coka. jkp. rs.  

2.          Врста наручиоца - јавно предузеће  

       3.  За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке ЈНМВ 2/2017 – испорука електричне енергије за 2017 – ту 

годину у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.  Назив и ознака из општег 

речника набавки : 09310000- 5 : електрична енергија.   

       4. За радове - природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова,  ознака из класификације делатности,  назив и ознака из 

општег речника набавке - нису вршени радови. Набављене су услуге 

испоруке електричне енергије. Назив и ознака из општег речника набавки : 

09310000- 5 : електрична енергија.   

5. уговорена вредност – укупна вредност без урачунатог ПДВ-а износи 

1.245.500,00 динара , а укупна вредност са урачунатим ПДВ-ом износи 

1.494.600,00 динара  са урачунатим трошковима балансирања.    

      6.  Критеријум за доделу уговора - најнижа понуђена цена. 

7. Број примљених понуда – једна. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена – без ПДВ-а: Цена за испоручену 

електричну  енергију  за процењену количину ,период снабдевања и сва места 

примопредаје купца из датих услова снабевања из ове понуде без ПДВ-а износи 



по јединственој цени без урачунатог ПДВ-а  5,30 динара за један кWh 

припадајући ПДВ по 1 кWh износи 1,06 динара а укупна цена са урачунатим ПДВ-

ом  износи 6.36 динара а укупна вредност без урачунатог ПДВ-а износи 

1.245.500,00 динара , а укупна вредност са урачнуатим ПДВ-ом износи 

1.494.600,00 динара са урачунатим трошковима балансирања.    

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Цена за 

испоручену електричну  енергију  за процењену количину ,период снабдевања и 

сва места примопредаје купца из датих услова снабевања из ове понуде без ПДВ-

а износи по јединственој цени без урачунатог ПДВ-а  5,30 динара за један кWh 

припадајући ПДВ по 1 кWh износи 1,06 динара а укупна цена са урачунатим ПДВ-

ом  износи 6.36 динара а укупна вредност без урачунатог ПДВ-а износи 

1.245.500,00 динара а укупна вредност са урачнуатим ПДВ-ом износи 

1.494.600,00 динара са урачунатим трошковима балансирања.    

10.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача – нема 

подизвођача.  

11.   Датум доношења одлуке о додели уговора – 07.04.2017. године.  

12.   Датум закључења уговора – 07.04.2017. године.  

13.  Основни подаци о добављачу: “ Понуђач Ј.П. „ЕПС Београд“ из Београда 

ул. Царице Милице бр. 2, адреса за пријем поште: ул. Макензијева бр.37.     

14.   Период важења уговора –  07.04.2017. године до дана 06.04.2018. године.    

15.   Околности које представљају основ за измену уговора-објективне 

оправдане околности – или неки случајеви више силе. 

 

 

 

                                                                                     Наручилац  

                                                                                       ЈКП Чока  

                                                                                      Директор  

                                                                                  Вукоман Матовић 

 


