
Предшколска установа Бошко Буха 

Душана Јерковића 17а, Инђија 

Дел.бр. 404-82-5/2018-05 

Дана: 15.03.2018. године 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 2/2018 

Набавка добара  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Општи подаци о јавној набавци 

Назив Наручиоца: Предшколска установа Бошко Буха 

Адреса Наручиоца: Душана Јерковића бр.17а, Инђија 

Интернет страница Наручиоца: http://www.vrtic-indjija.rs/ 

 

2. Подаци о предмету набавке 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: добра 

Опис предмета набавке: електрична енергија 

Назив из општег речника набавке: електрична енергија 

Ознака из општег речника набавке: 09310000 

 

3. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.vrtic-indjija.rs. Уколико се конкурсна 

документаија преузима електронским путем, обавештење или потврду да је 

преузета електронским путем, са називом и адресом примаоца, доставља се на  

е-маил grgurevicnovica@yahoo.com или на адресу: Душана Јерковића 17а, Инђија. 

 

4. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање лица са инвалидитетом.  

 

5. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и 

конкурсном документацијом за јавну набавку добара. 

 

6. Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

7. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке: 

-донеће се на основу члана 84. Закона о јавним набавкама уз примену 

критеријума "најнижа понуђена цена“. 

 

8. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или 

организације где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 

обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 

рада и слично:  

http://www.vrtic-indjija.rs/
http://www.vrtic-indjija.rs/
mailto:grgurevicnovica@yahoo.com


- Пореским обавезама – Пореска управа Републике Србије ( Министарство 

финансија и привреде, Република Србија ), ул. Саве Машковића бр.3-5, 11000 

Београд, Република Србија, Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs .  

Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 

аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 

органи; 

- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже 

Јовановића бр.27а, 11160 Београд, Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs .  

- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, ул. Немањина бр.11, 11000 Београд, Интернет адреса : 

http://www.minrzs.gov.rs . 

 
9. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове 
предвиђене чланом 75. и 76. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о 
испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном 
документацијом.  

 

10. Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе 

се непосредно или путем поште најкасније до 10:00 часова  23.03.2018. године на 

адресу:  Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 

бр.17а, у затвореној запечаћеној коверти, са назнаком: „Понуда за јавну набавку  

ЈНМВ бр. 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу 

за контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли наступа самостално или 

понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан 

групе – представник групе понуђача. 

 

11. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, 

дана 23.03.2018. године, у 10:30 часова, на адреси Наручиоца, Душана Јерковића 

бр.17а, Инђија. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 

заинтересовано лице. 
Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку 
предају оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до кога се понуде могу подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

 

12. Одлука о додели уговора биће поднета у оквирном року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

13. Контакт особа: Гргуревић Новица , e-mail: grgurevicnovica@yahoo.com , 

телефон 022/560-614. 
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