
                 Република Србија 

               СРЕДЊА ШКОЛА 

                         Број: 18  

               Датум: 09.01.2020. г. 

                 19320  К л а д о в о 

      Тел/факс: 019/803-335, 803-443 

e/mail: srednjaskolakladovo@gmail.com  

 

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Средња школа у Кладову, објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1.1.2/2020 

Набавка добара: Eлектрична енергија 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 

Наручилац: .....................................  Средња школа 

Адреса: …......................................... Младост бр. 1, 19320 Кладово 

Интернет страница:......................... www.srednjaskolakladovo.edu.rs 

            Матични број: ................................. 17918087 

            ПИБ: ................................................. 111022421 

 

2. Врста поступка јавне набавке: 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке, Законом о облигационим односима након закључења уговора о јавној 

набавци („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93); 

Законoм о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), Техничким прописима везаним за добра 

која су предмет јавне набавке, Правилницимa које је објавилa Управа за јавне 

набавке везано за поступак јавне набавке („Сл.гласник РС“, бр. 83/15 и бр. 86/15, 

41/19) и Одлуком о покретању поступка ЈНМВ директора Средње школе бр. 7 од 

08.01.2020. године. 

 

3. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.2/2020 су добра:Електрична енергија. 

Ознака из општег речника: 09310000 – електрична енергија. 

Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара ( без ПДВ-а ), 

односно 1.200.000,00 динара са ПДВ -ом. 

 

4. Циљ поступка: 

            Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда ради закључења  

уговора о јавној набавци. 



5. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу  

            којих се додељује Уговор:  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 

„Најнижа понуђена цена“. У случају разлике између јединичне и укупне цене, 

меродавна је јединична цена без ПДВ-а ( чл. 93. ст. 5. ЗЈН ). 

Не прихватају се понуде са варијантама. 

            Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок 

плаћања. 

 

6. Начин подношења понуде и рок: 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику и иста треба да 

садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне 

документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, 

понуду чини неисправном. 

Документација се може преузети: 

1) на адреси наручиоца: Средња школа, ул. Младости бр.1, 19320  Кладово 

и 

2) на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Понуде се подносе непосредно или путем поште, у затвореној и запечаћеној 

коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара.  

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, заводни број, име и 

телефон особе за контакт.  

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. 

Понуду доставити на адресу Средња школа, ул. Младост бр. 1, 19320 

Кладово, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: Електрична енергија, 

ЈНМВ бр. 1.1.2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, тачније до 

17.01.2020. године до 13,30 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде, према редоследу приспећа.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. Такве понуде биће неотворене враћене 

понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете 

неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне и из тог 

разлога одбијене. 

    

 



7. Отварање понуда: 

 

Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у просторијама Средње 

школе, одмах након истека рока за подношење понуда дана 17.01.2020. године, са 

почетком у 13,45 часова.  

Представници понуђача морају имати писмено овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуда које ће предати Комисији за јавну набавку пре 

отварања понуда. 

Одлука о додели уговора ће се донети ако је наручилац прибавио најмање 

једну прихватљиву понуду.  

 

 

8. Оквирни рок за доношење одлуке: 

 

Одлука о додели Уговора са подацима из извештаја о стручној оцени понуда 

биће донета у року од 5 ( пет ) дана од дана отварања понуда, тј. до 22. јануара 

2020. године. 

Одлуку о додели уговора са упутством о правном средству, Наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки у року од 3 ( три ) дана од дана доношења. 

Наручилац ће доставити Уговор о јавној набавци, ради закључења, понуђачу 

коме је додељен уговор најкасније у року од 8 ( осам ) дана од дана протека рока за 

подношење Захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 

лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015 ). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06). 

      Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона о јавним набавкама. 

 

  

9. Контакт (лице или служба):  

 

Лице за контакт је: 

 Светлана Поповић, секретар школе – бр. тел: 019/803-335, 

 Зоран Николић, 019/803-443, е-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com. 

 

 

 

 

                                                                                          Директор, 

                                                                           _________________________  

                                                                            Зоран Николић 

 

mailto:srednjaskolakladovo@gmail.com

