
Основна школа  “Ђура Јакшић”  
Број:     I-47/17 
Датум: 23. 03. 2017. године 
З р е њ а н и н 
 
 
      
  На основу чланова 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2., а у вези са 
чланом 39. став 5.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број:I-47-1/17 од 
28.02.2017. године,  
 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЗРЕЊАНИН 
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а 

објављује 
 

ПОЗИВ 
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: 

 добра –  електрична енергија 
 (јавна набавка бр.1.1.3/17) 

 

 
 
1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца: Основна школа „Ђура Јакшић“ 
Зрењанин,23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а,  www.osdjurajaksic.edu.rs 
 
2. Врста Наручиоца: установа. 
 
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.  
 
4. Предмет  јавне набавке мале вредности је јавна набавка  добра – електричне енергије. 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности, сходно члану 39. Закона о  јавним набавкама. 
Број јавне набавке- ЈНМВ бр. 1.1.3/17. 
 
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу Уговора: критеријум за доделу уговора је 
најнижa  понуђена цена.  
 
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за 
јавне набавке и на интернет страници наручиоца: www.osdjurajaksic.edu.rs 

 
7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде са припадајућом 
документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти или кутији (затвореној на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) 
на адресу наручиоца – ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЗРЕЊАНИН, Цара Душана 80/а, 
са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку добра – електричне 
енергије  ЈНМВ број 1.1.3/17, - НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или лично у канцеларији секретара  
наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и број факса 
понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.       
 

Рок за подношење понуда  је 31. 03. 2017.  године до 10,00 часова.  
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена 
након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
 

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 31. 03. 2017. 
године у просторијама школе у Зрењанину, Цара Душана 80/а,  у канцеларији секретара школе  
у  10,15  часова.  
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9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање 
писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје 
Комисији пре отварања понуда.  
Овлашћење мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица, као и да буде оверено.  
 
10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку  о додели уговора у року од 8 дана 
од дана отварања понуда.  
 
11. Лице за контакт: Јасмина Мијатов, секретар школе,  e-mail: sekretar@osdjurajaksic.edu.rs 
 
 
 

                                               Д И Р Е К Т О Р  
     

                Весна Мађаров 
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