
Дел.број: 516/1 
Датум: 19.05.2016.године 

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), 

П  О  З  И  В 

 

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија  
у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈН бр. 01/2016 
 
 

1. Назив наручиоца:  Гимназија „Свети Сава“.  
 

2. Адреса: Ресавска 58, 11000 Београд. 
 

3. Интернет страница: http://www.sveti-sava.edu.rs. 
 

4. Врста наручиоца: Просвета – средње опште образовање. 
 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 
 

6. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија. 
 

7. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија. 
 

8. Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.  
 

9. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може 
преузети са Портала јавних набавки –portal.ujn.gov.rs, или са интернет странице 
Школе - http://www.sveti-sava.edu.rs 
 

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуда се подноси 
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на 
адресу: Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, 11000 Београд, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара- електричне енергије, ЈН бр. 
01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”..  
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и 
телефон особе за контакт, е-маил. Омот (коверта) на предњој страни мора имати 
заводни печат и број понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки.  
Позив за подношење понуда је објављен 19.05.2016.године. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.05.2016.године до 
14:00 часова, без обзира на начин на који се доставља. Понуде које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. 
 

11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда биће истог дана 
27.05.2016. године у 14:15 часова у просторијама школе, канцеларија секретара 
школе на адреси: Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, 11000 Београд.  
 

http://www.sveti-sava.edu.rs/
http://www.sveti-sava.edu.rs/


  

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, да би активно учествовали у 
поступку отварања понуда, су дужни да своје својство представника понуђача докажу 
предајом овлашћења (овереног печатом и потписаног од стране одговорног лица 
понуђача) Комисији за спровођење поступка јавне набавке мале вредности. 
 

13. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 
 

14. Контакт лице: Јелена Которчевић, секретар,  
        Факс: 011 2658 921,  

              Е - mail: sekretar@sveti-sava.edu.rs 
        Радним данима од 08,00 до 15,00 часова. 


