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                                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

                       у поступку јавне набавке мале вредности – добара 

 

 

Основна школа „Вук Караџић“ Бачка Паланка као наручилац спроводи поступак јавне 

набавке мале вредности добара:  набавка добара – електрична енергија  на основу Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке  број 86/2016 од 01.06.2016. године, редни број набавке 

2, у складу са чл. 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15,  

68/15 ). 

       

      Одлука о додели уговора о јавној набаци донеће се применом критеријума најнижа 

понуђена цена. 

      Не прихватају се понуде са варијантама. 

      Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

      Понуда мора да садржи све елементе најведене у садржају понуде који је саставни део 

конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, 

понуду чини неисправном. 

 

     Понуда се може преузети :  

1. На Порталу јавних набавки; 

2. на интернет адреси Наручиоца: www.vukaros.rs 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом  са назнаком: „Не отварати – 

понуда за јавну набавку мале вредности добара – Набавка електричне енергије  бр. набавке      

2 /2016, на адресу: Доситејева 3 , 21400 Бачка Паланка. На полеђини коверте понуђач даје 

своју пуну адресу, деловодни број, име и телефон особе за контакт. 

 

Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка 

отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне ће бити оцењене 

као неисправне. 

 

Рок за подношење понуда је 21.06.2016.  до 13.00   часова. 

 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 21.06.2016.  у 13.00  часова, у просторијама 

ОШ „Вук Караџић“ Доситејева 3 у присуству овлашћених представника понуђача. 

Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал дато од понуђача, за 

деловодним бројем под којим је издато, датумом издавања, печaтом и потписом одговорног 

лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавке непосредно пре почетка поступка 

отварања понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности може да позове најмање три лица, која 

су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде и 

истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страни. 
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Одлуку о додели уговора Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

 

 

Особа за контакт: 

Јелена Керкез 

021/6041-244 

 


