
 На основу члана 39. 61. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 88/15),  Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник Републике Србије“ број 86/15) и одлуке о покретању поступка 
јавне бавке мале вредности бр 109 и 58. од 12.02.2018. године,  наручиоци Гимназија и 
Економска школа  објављују 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
1.1. Подаци о Наручиоцу:   
Гимназија 18430 Куршумлија, Карађорђева 

2,www.gimnazijakursumlija.wordpress.com и Економска школа, 18430  
Куршумлија, Карађорђева 2,ekonomsk.wordpres.com 

1.2. Врста наручиоца: установa, просвета 
1.3. Подаци о врсти поступка јавне набавке:  
Поступак јавне набавке добара бр. 01/2018 – Набавка електричне енергије, 

спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности. 
1.4.Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна 

документација: 
Предмет јавне набавке је набавка добара – електричне енергије, орн 
09310000 
1.5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који има више спроведених трансакција за категорију 
потрошача купца из предмета ове набавке (ниски напон, широка потрошња). 

 1.6.Контакт:   
Особa за контактe:  

       Јовановић Снежана eмаил: snezanasekretar@gmail.com 

        Алексић Југослав е-маил: ekonomskaskola@ptt.rs 
1.7. Начин преузимања конкурсне документације:  Конкурсна документација се 

може преузети на сајту школа и на порталу Управе за јавне набавке или директно у 
секретаријаима  школа, сваког радног дана од 900 до 1300 часова. 

1.8.  Право учешђа у поступку и достављање доказа: Право учешђа у поступку имају 
сви понуђачи који испуњавају услове из члана 175 Закона и конкурсне документације.  

1.9.Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:   
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом 

документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 
Наручиоца – Гимназија и Економска школа, 18430 Карађорђева 2, Куршумлија, 
са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати - Набавка електричне 
енергије, број  01/2018“, поштом, или лично у секретаријату Наручиоца. 

 
Гимназија 
Карађорђева 2 Куршумлија 
Деловодни број :   114                  
Датум 14.02.2018 .год.   
              
Економска школа                                        
Карађорђева 2 Куршумлија 
Деловодни број :  63                  
Датум 14.02.2018 .год.     
            



На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 
Понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.  

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за 
подношење понуда је 22.02.2018. године до 12,00 часова.  

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која 
буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће 
се неблаговременом, а наручилоц ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

1.10. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену 

и начину подношења пуномоћја:  
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама 

Гимназије и Економске школе, 18430 Куршумлија, Карађорђева 2. 
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 22.02.2018 .године у 
12,30 часова. 

 
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 

Понуђача морају имати потписано и оверено пуномоје. 
1.11. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели 

уговора:  
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се најкасније у року 

од 10 (дана) дана од дана јавног отварања понуда. 
1.12. Остале информације:  Наручилац задржава право да одустане од вршења 

избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне 
документације или из неког другог оправданог разлога. 

Наручилац задржава право да одбије понуђача уколико поседује доказ који потврђује 
да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама које се односе на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 


