
  

 

   

 
На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1/1/2015 од 

10.03.2015. године, објављује се: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности 

 
1. За јавну набавку електричне енергије са ознаком из општег речника набавке: 09310000 

– 5 Електрична енергија. Редни број јавне набавке 1/15. 

 

2. Наручилац: Огледна основна школа „Владислав Рибникар“, Београд, ул. Краља 

Милутина бр. 10. 

 

3. Врста наручиоца: просвета 

 

4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

 

5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

 

6. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизво-ђачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

 

7. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

8. Конкурсна документација се може преузети у електронском облику са Портала јавних 

набавки ( www.portal.ujn.gov.rs). или непосредно у просторијама наручиоца на наведеној 

адреси, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова. 

 

9. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија, Београд, Саве Машковића, 3-5, www.poreskauprava.gov.rs; 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине, Београд, Руже Јовановића 27а, www.sepa.gov.rs и у 

Министарству рударства и енергетике, Београд, Немањина 22-26, 

www.merz.gov.rs; 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 

Немањина 11, www.minrzs.gov.rs. 

Огледна основна 

школа 

«Владислав Рибникар» 

Краља Милутина 10 

11000 Београд 

 

Тел/факс: +381 11 3640168 

                   +381 11 364016 

       e-mail: os.vribnikar@open.telekom.rs 

web: www.os-ribnikar.edu.rs 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.os-ribnikar.edu.rs/


  

 

 

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Рок за подношење понуде је до 

25. марта 2015. године до 12:30 часова, без обзира на начин подношења понуде 

(непосредно или путем поште). Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. Коверат са понудом мора имати ознаку ,,Понуда за јавну набавку мале вредности 

број 1/15, добра –Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити 

назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. Уколико понуђач подноси понуду 

путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног термина. Понуде 

се подносе на адресу: Огледна основна школа „Владислав Рибникар“, Београд, ул. Краља 

Милутина бр. 10. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета 

наручиоцу до назначеног рока. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће 

вратити све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

 

11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити дана 25. марта 

2015. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Огледне основне школе 

„Владислав Рибникар“, Београд, ул. Краља Милутина бр. 10. 

 

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено 

овлашћење за учествовање у отварању понуда, које мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

 

13. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од 

дана отварања понуда.У случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац 

ће донети одлуку о обустави поступка. 

 

14. Лице за контакт: Невена Павловић, секретар школе, број телефона: 011/3640 168,  

E-mail:  оs.vribnikar@open.telekom.rs 
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