
На основу члана 55. Стaв 1. Тачка 2. и чл.60. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије» број 124/12), као и Одлуке о понављању поступка јавне 

набавке број 171/01 од 14.04.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку 171/01-1 од  01.04.2014. године  упућује се 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 

1 .  Назив наручиоца:  

Предшколска установа „Уб“ Уб 

 

2. Адреса наручиоца: 

Милоша Селаковића бр. 20, 14210 Уб 

 

3. Врста наручиоца: 

Просвета Предшколска установа „Уб“ 

Уб 

 

4. Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности члан 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/12) 

 

5. Врста предмета: 

Предмет јавне набавке бр. 2/2014 је добра – електрична енергија за потребе 

објекта Предшколска установа „Уб“ Уб. 

 (ознака из Општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија). 

 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена, која подразумева рангирање 

понуда према збирном износу понуђених јединичних цена kwh и то за електричну 

енергију ВТ + електричну енергију НТ, без пореза на додату вредност. 

Најнижа понуђена цена, у случају исте понуђене цене краћи рок плаћања а у случају 

да су оба елемента иста, критеријум за доделу уговора је нижа понуђена цена за ВТ. 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

- Портал управе јавних набавки. 

- Сајт Општине Уб www.opstinaub.org.rs 

- Лично у Предшколској установи „Уб“ Уб 
 

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу наручиоца у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуда се сматра благовременом уколико је  примљена од стране наручиоца до 

15.04.2014.г.  у 12:00. 

 

9. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда извршиће комисија 15.04.2014. у 12:30 у просторијама 

Предшколске установе „Уб“ Уб 

 



10. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 

У поступку могу да учествују понуђачи  који испуњавају обавезне услове утврђене 

чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказују 

оригиналом или фотокопијом оригиналних докумената, према члану 77. став 1. 

Закона, на начин како је то тражено у Конкурсној документацији 

 

Овлашћени представници понуђача, који учествују у поступку отварања понуда, 

морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку 

отварања понуда. 

 

11. Рок за доношење одлуке: 

Одлуку о додели уговора , наручилац ће донети у року од 8 дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. Тачка 5.Закона. 

 

12. Лице за контакт: 

Крсмановић Мирјана, 014/410-623 

Е - mail адреса: pu_ub@open.telekom.rs 

 

mailto:pu_ub@open.telekom.rs

