
ЈКП за стамбене услуге „Бор“ 

Комисија за јавне набавке 

Број:2338 

Датум: 10.04.2020. године 

 

На основу члана 108. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.2337 од 10.04.2020. године, Директор ЈКП за 
стамбене услуге „Бор“ као представник Наручиоца, доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

(Редни број 10/20) 

Уговор о јавној набавци мале вредности за коришћење добра- електрична енергија, редни 
број 10/20 , додељује се Понуђачу: ЈП ЕПС- БЕОГРАД, Балканска бр.13 Београд, за период 
трајања од 12 месеци. 

Вредност уговора за период снабдевања Наручиоца електричном енергијом је 1.000.000,00 
динара без ПДВ-а и 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом и представља укупан износ планираних 
средстава до којег се може вршити плаћање по основу уговора о предметној набавци. 

Одлуку о додели уговора обајвити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоца www.jpbor@mts.rs у року од три дана од доношења исте. 

 
Образложење 

 
Директор ЈКП за стамбене услуге „ Бор“ је дана 01.04.2020.године донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.2199 – добра- електрична енергија редни број 
набавке 10/20. 

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 09310000-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. 

Укупна процењена вредност јавне набавке је износ од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
1.200.000,00 динара са ПДВ-ом 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

Наручилац – ЈКП за стамбене услуге „Бор“ у Бору (Директор ЈКП), ул. Николе Пашића 
бр.14, ПОКРЕЋЕ поступак јавне набавке добара- електрична енергија предвиђен у Програму 
пословања редни број 70/3 од  2020. године на позицији бр.2.1 . Плана јавних набавки бр. 751 од 
10.02.2020.године  

( у Плану јавних набавки број 1.1.4)- електрична енергија. 
Процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00динара без ПДВ-а и 1.200.000,00 

динара са ПДВ-ом. Планом пословања бр.70/3 од 10.01.2020. године предвиђена су средства за 
2020. Годину. 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 
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