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На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“, број 

124/2012) и Одлуке о покретању  поступка јавне набавке мале вредности, број   404-18/2014 од 

15.12.2014. године, 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ГОЛУБАЦ 

Цара Лазара 15 

12223  Голубац 

 

 о б ј а в љ у ј е 

 

П О З И В  

за подношење понуде 

 

Предмет јавне набавке, број   8/2014 која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је 

набавка добара: Набавка  и испорука електричне енергије, назив и ознака из Општег речника 

Набавки:  09310000 електрична енергија. 

 

1. Услови за учествовање у поступку: 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из 

члана 75. Закона о јавним набавкама доказује се на начин предвиђен чланом 77. став 4. истог 

Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност 

услова су ближе одређени конкурсном документацијом.  

 

2. Услов у случају ангажовања подизвођача: 

Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од  50%, и да наведе 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

3. Критеријум за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је: Најнижа понуђена цена. 

 

4. Увид и преузимање конкурсне документације:  

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију 

непосредно на адреси наручиоца, путем поште слањем захтева наручиоцу,  са Портала Управе за 

јавне набавке и са Инернет странице : www.golubac.org.rs  

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у 

просторијама наручиоца Општинској управи Голубац, 12223 Голубац, улица Цара Лазара бр. 15, 

сваког радног дана од 8.00 до 14.30. 

 

5. Начин подношења понуде и рок: 

Понуде се могу достављати непосредно или путем поште, на адресу: Општинска управа 

Голубац, 12223 Голубац, улица Цара Лазара бр. 15,  сваког радног дана од  8.00 до 14.30 часова и 

морају се налазити у затвореној коверти - омоту са назнаком:  

„Понуда за  јавну набавку мале вредности број 8/2014 – НЕ ОТВАРАТИ!  
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Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт. 

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

на Порталу Управе за јавне набавке, до 12.00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.  

  

Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана до 

 12.00 часова.  

Понуде које стигну код Наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременим.                                                                                                                                                                                 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће  

враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста неблаговремена. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

             

6. Време, место и начин отварања понуда: 

 Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку  рока за достављање понуда у 13.00 часова, 

последњег дана истека рока.  

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Општинска управа Голубац 

(скупштинска сала), 12223 Голубац, улица Цара Лазара бр. 15, уз присуство овлашћених 

представника понуђача. 

 

7. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања       

      понуда 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну 

набавку писмено пуномоћје  (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на 

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид. 

 

8. Рок за доношење одлуке: 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора најкасније у року од 5 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

9. Уговор,  биће закључен у року од 5 дана од дана протека рока за  подношење захтева за 

заштиту права.  

 

  

  Особа за контакт: Даша Стокић,  факс: 012/678-426, e-mail: office@golubac.org.rs, у 

периоду од  8,00 до 14,30 часова сваког радног дана.  
 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВК БР.  8/2014 


