
 

На оснву чл.55. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, удаљем тексту ЗЈН), Дом ученика средњих школа у 

Зајечару, Скопљанска бб, објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара 

– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ - број: ЈНМВ 06/2020. 

Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб. Зајечар позива 

потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са овим позивом 

и конкурсном документацијом. 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Зајечар 

Адреса наручиоца: Зајечар, Скопљанска бб. 

Матични број наручиоца: 07147961 

ПИБ: 101329698 

Интернет страница наручиоца: http://www.internatza.edu.rs/  

Е-mail адреса наручиоца: internatza@mts.rs и domzajecar@internatza.edu.rs 

Врста наручиоца: 

Јавна установа - индиректни корисник буџетских 

средстава при Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја - основна делатност смештај, 

исхрана ученика и васпитни рад (остали смештај 5590). 

Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке. 

Предмет јавне набавке: 

Набавка добара – електричне енергије за потпуно 

снабдевање - за потребе Дома ученика средњих школа 

Зајечар, шифра и назив из општег речника набавки - 

09310000 - електрична енергија. 
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Преузимање конкурсне документације: Конкурсну документацију 

понуђачи могу преузети на један од начина:  

                     -  са интернет странице наручиоца http://www.internatza.edu.rs/  

                     -  са сајта Портала за јавне набавкe: http://portal.ujn.gov.rs/   

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за 

подношење понуде и конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге 

као и да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној 

документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим 

прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање. 

Начин подношења понуда: Право учешћа имају сва заинтересована лица, 

која испуњавају све обавезне и додатне услове из конкурсне документације 

одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказују на начин 

дефинисан конкурсном документацијом. 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у 

писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца Дом 

ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб. Зајечар, са назнаком „Понуда за 

јавну набавку добара - електрична енергија за потпуно снабдевање, ЈНМВ 

брoj 06/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније до дана 26.06.2020. године до 11:00 

часова. 

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном 

документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на 

начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини 

листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу 

може утврдити да се понуда први пут отвара. 

Рок за подношење понуда је 26.06.2020.године до 11:00 часова. 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли 

је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, 

релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да 

ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој 

ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је 

понуђач послао понуду. 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 

враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

http://www.internatza.edu.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/


Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се 

обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 26.06.2020.године 

у 12,00 часова у просторијама наручиоца Дома ученика средњих школа у Зајечару, 

Скопљанска бб. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији 

за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања 

понуда. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за оцењивање 

понуда је „најнижа понуђена цена“. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 

Контакт e-mail адреса: internatza@mts.rs и domzajecar@internatza.edu.rs. 

 

Контакт телефон: 019/430-915, Ивић Ђула и Глигуроски Илчо. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ВД ДИРЕКТОРА ДОМА 

 

                                                                                       ___________________________ 

                                                                                           / Селена Ничић / 
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