
На основу члана 57. става 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС," бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац 

 
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ШИД 

Петра Кочића бб, Шид 

 

објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКА  ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  број: 1/2020 

 

Подаци о наручиоцу: 

 

1. Назив наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид 

Адреса наручиоца: Петра Кочића бб,  

Место: 22240 Шид 

ПИБ: 101416252  

Матични број: 08153728 

E mail: osbrankor@ptt.rs 

Интернет страница: www.osbrankor.edu.rs 

Деловодни број: 190-04/2020 

Датум: 02.03.2020. године 

 

2. Врста наручиоца: установа    

 

3. Категорија наручиоца: просвета -основно образовање 

 

4. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи  по поступку јавне 

набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама  и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке. На ову набавку ће се осим наведених прописа примењивати: 

- Закон о општем управном поступку 

- Закон о облигационим односима 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и  

начину доказивања испуњености услова („ Сл. гласник РС“ бр. 86/15) 
 

5. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1/2020 су добра-електрична 

енергија. 

 

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија 

 

7. Број партија: предметна јавна набавка није обликована у више посебних истоврсних партија. 

 

 8. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: Уколико понуђач у понуди наведе да ће извршење  јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу у својој понуди  мора да наведе проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део који ће 

извршити преко подизвођача.  

 

9. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је: „најнижа понуђена цена“ по 1 кWh  без 

ПДВ-а. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 

уговор оном понуђачу који понуди дужи рок важења понуде. У случају да две или више понуда 

имају имају исту понуђену цену и исте рокове важења  понуда, наручилац ће најповољнију 

понуду изабрати жребом. 

 



 

10. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама 

наручиоца на адреси: ОШ „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб, Шид, сваког радног 

дана, у периоду од 08,00-12,00 часова, на интернет страници наручиоца, Порталу јавних 

набавки,  а  може бити достављена путем поште. 

Понуђач може да поднесе  само једну понуду.   

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна правна и физичка лица 

која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. 

Конкурсном документацијом су ближе одређени услови за учешће у поступку, као и начин 

доказивања испуњености услова. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

11. Начин подношења понуде и рок:  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: Понуда за јавну набавку добара-

електрична енергија, ЈН број 1/2020-НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора бити 

исписан тачан назив, адреса, особа за контакт и телефон понуђача.  
Рок за подношење понуда 10.03.2020.  године до 11, 30 часова. Благовременом ће се сматрати 

све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока 

10.03.2020.  године до 11,30 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати, него ће се 

неотворене вратити понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговеремено. 

 

12.  Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно. Отварање понуда 

спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно 10.03.2020 . године у 12,00 

часова у просторијама Наручиоца на адреси: ОШ „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб, 

Шид. 

 

13. Услови  под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Присутни представници понуђача, пре јавног отварања понуда морају Комисији уручити 

писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи; име и 

презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. 

Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може преузимати 

активне радње у поступку (потписивање записника, улагање приговора на отварање понуда и  

друго). 

 

14. Рок за доношење одлуке: Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 

дана од дана отварања понуда. Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на својој 

интернет страници и Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења одлуке 

 

15. Рок за закључење уговора о јавној набавци: Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити 

понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) 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 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

16. Лице за контакт: Бојана Перишић, контакт телефон / факс 022/2717-125 и путем e-mail: 

osbrankor@ptt.rs 
 

 

Комисија за јавну набавку мале вредности 


