
 

 
              На основу члана 57. ст. 1. и члана 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012), Универзитет у Београду – Рударско-
геолошки факултет објављује: 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 
 
Назив наручиоца: Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет. 
Адреса наручиоца: Ул.Ђушина бр.7, Београд. 
Интернет страница наручиоца: www.rgf.bg.ac.rs 
Врста наручиоца:  Корисник буџетских средстава – просвета. 
Врста предмета: добра. 
Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије за потребе Рударско-
геолошког факултета. 
Уговорена вредност:  2.356.940,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 
Број примљених понуда:  1.  
Највиша понуђена цена: - Ел. енергија ВТ јед.цена/kwh   5,73 динара без ПДВ-а, 

                                                 - Ел. енергија НТ јед цена/kwh   3,82 динара без ПДВ-а, 
што укупно износи за процењене количине 2.356.940,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена:  - Ел. енергија ВТ јед.цена/kwh   5,73 динара без ПДВ-а, 

                                                 - Ел. енергија НТ јед цена/kwh   3,82 динара без ПДВ-а, 
што укупно износи за процењене количине 2.356.940,00 динара без ПДВ-а. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  
                                             - Ел. енергија ВТ јед.цена/kwh   5,73 динара без ПДВ-а, 
                                                 - Ел. енергија НТ јед цена/kwh   3,82 динара без ПДВ-а, 
што укупно износи за процењене количине 2.356.940,00 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
                                             - Ел. енергија ВТ јед.цена/kwh   5,73 динара без ПДВ-а, 
                                                 - Ел. енергија НТ јед цена/kwh   3,82 динара без ПДВ-а, 
што укупно износи за процењене количине 2.356.940,00 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /  
Датум доношења одлуке о додели уговора:  06.03.2014.године. 
Датум закључења уговора: 12.03.2014.године (напомена: Снабдевач је 
потписан и оверен Уговор доставио поштом 17.03.2014.)  
Основни подаци о добављачу:  ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, ул.Царице 
Милице бр.2, матични број:  20924195, П И Б:  108057105. 
Период важења уговора: од дана закључења уговора до 31.03.2015.године . 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 
Остале информације: Како је у поступку јавне набавке поднета само једна 
понуда, сходно члану 112, став 2, тачка 5 Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС бр.124 од 29.12.2012), Наручилац је искористио могућност за 
закључење уговора о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права. 

 

УНИВЕРЗИТЕT У БЕОГРАДУ- 

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

11020 Београд 35, Ђушина 7, п.п. 35-62 

Тел: (011) 3219-100, Факс: (011) 3235-539  

 

UNIVERSITY OF BELGRADE, 

FACULTY OF MINING AND GEOLOGY 

Republic of Serbia, Belgrade, Djusina 7 

Phone:(381 11) 3219-100, Fax:(381 11) 3235-539 


