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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-2/16-4 
18.03.2016. године 

Ниш 
 
 На основу чл. 39 ст. 5., 55. ст.1. тачка2. и члана 57. ст.1. Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту 
Закон) Апелациони суд у нишу, улица Војводе Путника бб, дана 18.03.2016. 
године упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 2/16 

 
1. Наручилац: апелациони суд у Нишу, Ниш, л. Војводе Путника бб 
 
2. Интернет адреса наручиоца: www.ni.ap.sud.rs 
 
3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
 
4. Предмет јавне набавке: добро-електрична енергија који је ближе одређен у 

конкурсној документацији. Ознака из општег речника набавки: 09310000 – 
електрична енергија 

 
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
6. Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала 

јавних набавки и на интернет страни наручиоца  www.ni.ap.sud.rs 
 
7. Понуде се могу поднети непосредно преко пријемне канцеларије наручиоца у 

ул. Војводе Путника бб или путем поште 
 
8. Рок за достављање понуде је најкасније до 28.03.2016. године до 12:00 

часова, без обзира на начин доставе 
 
9. Отварање понуда ће се обавити дана 28.03.2016. године са почетком у 13:00 

часова, у просторијама Апелационог суда у Нишу, у канцеларији бр. 8  
 
10. Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. 

Понуђачи ће испуњеност законских услова доказивати својом овереном, 
писаном изјавом о испуњености тражених услова за учешће у поступку 
избора најповољније понуде за предметну набавку, у складу са чланом 77. 
став 4. Закона. 

 
11. Понуда се подноси у затвореној коверти, са назнаком: Понуда за јавну 

набавку мале вредности  добра-електрична енергија, бр.2/16 НЕ ОТВАРАТИ. 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се 
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неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено 

 
12. Понуђач сноси све трошкове за везане за припрему и достављање понуде 
 
13. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача, који пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
предају наручиоцу писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда 

 
14. Процењена вредност набавке у укупном износу је 1.250.000,00 дин. без ПДВ-

а, (1.500.000,00 дин. са ПДВ-ом) 
 
15.  Рок за доношење Одлуку о избору најповољније понуде је 29.03.2016. год. у 

12:00 часова, а рок за слање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 
29.03.2016. год. до 14:00 часова. Рок за потписивање уговора је 8 дана од 
дана правоснажности одлуке о избору најповољније понуде. 

 
16. У периоду одређеном за припрему и достављање понуда, за све додатне 

информације, заинтересовани се могу обратити секретару суда Јелени 
Јанчетовић на контакт телефон 018/ 506-714. 

 
 
        


