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ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“ 
Трг братства  јединства 23, Бачка Паланка 

Тел:021/751-235, е-маил: gimnazijabp@mts.rs 
Мат.бр: 08062358, ПИБ: 10496573  

 
 ССШ „ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ“ 

Трг братства  јединства 23, Бачка Паланка 
Тел.021/6040-428 е-маил: ekonomskabp@gmail.com 

Мат. бр.08062331, ПИБ:100496508 
 

 
 
 

 
I  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

На основу члана  60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН)  
 

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“ и ССШ “ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ“ 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 објављују:  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије  у 
Гимназији „20. октобар“ Бачка Паланка и ССШ „др Радивој Увалић“ Бачка Паланка, Трг братства 
јединства 23. 
 
1) Гимназија „20. октобар“ и ССШ „Др Радивој Увалић“ Бачка Паланка, Трг братства јединства 
23, позивају све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку мале вредности 
добара – електричне енергије  у Гимназији „20. октобар“ и ССШ „др Радивој Увалић“ из Бачке 
Паланке, Трг братства јединства 23, у поступку јавне набавке мале вредности (две школе у 
једној згради). 
 
2) Врста наручиоца: средње школе 
 
3) Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 
5) Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – електричне енергије .  
 
6) Ознака из општег речника набавке: 09310000 електрична енергија.   
 
7) Предметна набавка није обликована по целинама (партијама).  
 
8) Најповољнији понуђач изабраће се применом критеријума најнижа понуђена цена.  
 
9) Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове 
предвиђене чланом 75. ЗЈН и Конкурсном документацијом.  
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10) Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим Позивом и Конкурсном 
документацијом за јавну набавку мале вредности добара – електричне енергије .  
 
11) Позив се објављује на  Порталу јавних набавки. 
 
12) Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду припремљену у складу са овим 
Позивом и Конкурсном документацијом најкасније до 1.2.2019.године, до 12,00 часова.  
Понуда се подноси непосредно у  Гимназији „20. октобар“ Бачка Паланка, Трг братства 
јединства 23, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова, или путем поште на адресу: 
Гимназија „20. октобар“  Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23, са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија, ЈН  1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
13) Благовремено поднете понуде, биће јавно, комисијски отворене у Гимназији „20. октобар“ 
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23, дана 1.2.2019. године у 12,00 часова.  
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да 
својство представника докажу предајом овереног и потписаног овлашћења Комисији за јавне 
набавкe. 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, истицање приговора на отварање понуда и  друго). Понуде поднете по истеку 
датума и сата одређених у Позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању 
поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено.  

 
14) Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања 
понуда.  
 
15) Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
Kонтакт телефон: 021/751-235, Рамић Стана (Гимназији „20. октобар“) и  
021/ 6040-428 , Лазаревић Jeлена (ССШ „Др Радивој Увалић“) 
 

 
 

 
 

 
                          


