
 

 

 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском 

саобраћају „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица 

ПИБ: 100960042 

МБ: 08049548 

 

На основу  члана 55. став 1 тачка 8, члана  57. и члана 116. Закона о јавним 

набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/20158) 

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ «СУБОТИЦА-ТРАНС» Суботица, 

Сегедински пут бр.84 

Објављује: 

 ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

1. Наручилац: ЈП „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица, 

www.sutrans.rs 

2. Врста наручиоца: правно лице (члан 2. став 1. тачка 2) подтачка (3) Закона о 

јавним набавкама. 

3. Редни број јавне набавке: ЈН 43/18 
4. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Електрична енергија (назив: Електрична енергија, ознака: 09310000-5). 

5. Уговорена вредност овог уговора износи 6.549.000,00 динара без ПДВ-а.  

6. Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“.  

7. За предметну јавну набавку запримљена је 1 (једна) понуда. 

8. Најнижа понуђена цена је 4.452.170,00  динара без ПДВ-а, а највиша 

понуђена цена је 4.452.170,00 динара без ПДВ-а. 

9. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 4.452.170,00 динара без 

ПДВ-а, а највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 4.452.170,00 

динара. 

10. Нема дела нити вредности уговора који ће се извршити преко подизвођача. 

11. Одлука о додели уговора донета је 06.08.2018. године и заведена је под 

бројем 01/1-2152/1. 

12. Уговор о набавци добара – Електрична енергија (назив: Електрична 

енергија, ознака: 09310000-5)  закључен дана 15.08.2018. године под бројем 

04/2 – 2153/1. 

13. Уговор је закључен са следећим добављачем: ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ“, Београд, Балканска бр. 13, МБ: 20053658, ПИБ: 103920327. 

14. Уговор се примењује одређено време, од 01.08.2018. године до утрошка 

укупне вредности овог уговора од 6.549.000,00 динара без ПДВ-а, а 

најкасније у трајању од 12 ( дванаест) месеци рачунајући од почетка нјегове 

примене односно до 31.07.2019. године. 

15. Свака уговорна страна има право да раскине овај Уговор уз поштовање 

отказног рока од 60 дана рачунајући од дана пријема писменог обавештења 

о раскиду уговора путем препоручене пошиљке. Измене и допуне овог 

Уговора, Продавац и Купац могу вршити искључиво анексом писаној 

форми. 

 

http://www.sutrans.rs/

