
На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр 124/12, 

14/15 и 68/15)  и извештаја комисије о избору најповољнијих понуђача дел.број 116 од 

03.03.2016.године директор Предшколске установе „Сунце“ улица Косовска 36 А из 

Куршумлије доноси следећe: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности број 02/2016 за набавку 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ понуђачу: Д.О.О. ЕПС Снабдевање улица Царице Милице број 

2 из Београда редни број понуде 112 од 02.03.2016.године и то са вредношћу по 

спецификацији од 915.653,59 динара без пдв-а  и  1.142.012,40 динара са пдв-ом. 

  

                                    О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу конкурса Предшколске установе „Сунце“ објављеном на порталу јавних 

набавки 24.02.2016.године,када је послато и понуђачима и то: 

- Јавно предузеће „ЕПС Снабдевање“из Београда ,улица Царице Милице број 2 

11000 Београд; 

- Привредно друштво за трговину струјом „EQM“ д.о.о. из Пирота,улица Српских 

владара број 233,18300 Пирот; 

- Привредно друштво за трговину електричном енергијом ENERGY MARKET д.о.о. 

из Пирота,улица Књаза Милоша број 4/26,18300 Пирот. 

           На конкурсу се јавио понуђач Д.О.О. ЕПС Снабдевање улица Царице Милице број 2 

из Београда, број понуде 112 од 02.03.2016.године и то са вредношћу по спецификацији од 

915.653,59 динара без пдв-а и 1.142.012,40 динара са пдв-ом ; документација је потпуна и 

исправна. 

 На основу члана 112. и члана 113. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 

РС, бр 124/12, 14/15 и 68/15) и извештаја комисије о избору најповољнијег понуђача  

дел.број 115 од  03.03.2016 године закључује се уговор са Д.О.О. ЕПС Снабдевање  улица 

Царице Милице број 2 из Београда и то са вредношћу по спецификацији од 915.653,59 

динара без пдв-а  и  1.142.012,40 динара са пдв-ом. 

 Уговор ће бити закључен у просторијама установе 09.03.2016.године између 

Предшколске установе „Сунце“ из Куршумлије,коју заступа директор Гордана Николић и 

Д.О.О.ЕПС Снабдевање из Београда кога заступа  директор Милена Радивојевић. 

 

 

У Куршумлији, 

 Дана 12.03.2016.године 

                                                                  Директор 

                                                                                            Предшколске установе „Сунце“  

                                                                                                      Гордана Николић с.р. 

                                                                                



       

 

 
 

 

 


