
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су бр. 20/2016-294-1 

Дана 11.02.2016. године 

Ул. Устаничка бр. 14 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 

 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.гласник РС'', бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015 ) и Одлуке  председника број I Су бр. 1/2016-274 од 

09.02.2015. године о покретању јавне набавке мале вредности број 1/2016, 

наручилац - Прекршајни суд у Београду, упућује потенцијалним понуђачима 

 

 

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 

 

Прекршајни суд у Београду позива све заинтересоване понуђаче да 

поднесу понуду за јавну набавку добара: 

1. Предмет јавне набавке: електрична енергија (редни број ЈН 1/2016) 

Опис предмета јавне набавке: добра  -  електрична енергија за 

потребе Прекршајног суда у Београду.  

2. Набавка није обликована по партијама. Ознака из ОРН 09310000. 

3. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају 

обавезне услове предвиђене чланом 75. ЗЈН, ближе одређени 

конкурсном документацијом 

4. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова 

у складу са чланом 77. ЗЈН и условима из конкурсне документације 

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који 

наступа са подизвођачем, као и група понуђача која подноси заједничку 

понуду. 

6. Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Конкурсна документација  може се преузети са портала Управе за јавне 

набавке и интернет странице Суда www.bg.pk.sud.rs. 

http://www.bg.pk.sud.rs/


7. Подношење понуда: Понуде се подносе поштом или лично на адресу 

наручиоца Прекршајног суда у Београду, ул. Устаничка број 14, 

Београд, први спрат, ламела аутопут, канцеларија 150,  

8. Понуде се подносе у затвореним ковертама са видљивом назнаком „НЕ 

ОТВАРАТИ- понуда за јавну набавку 1/2016“.  

9. Рок за подношење понуда је 19.02.2016. године у 10,00 часова. 
Благовременим се сматрају понуде које су примљене до наведеног рока, 

без обзира на начин достављања. На полеђини коверте обавезно 

навести назив понуђача, адресу и телефон контакт особе. 

Неблаговремене понуде се неће разматрати и исте ће комисија за јавне 

набавке по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

10. Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 

19.02.2016. године у 10,30 часова, у просторијама Прекршајног суда у 

Београду, ул. Устаничка број 14, Београд, први спрат, ламела аутопут, 

канцеларија 150. 

11.  Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда 

морају комисији наручиоца предати пуномоћје за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 

12.  Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: одлука ће 

бити  донета у року од  3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Особа за контакт:  Драган Пајовић, 011/655-0866.  

 

 

 

                                                                 

                                                ЗА НАРУЧИОЦА  

                              ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

                                                             Марија Марковић-Шишовић  
 


