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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-7/16-4 
07.10.2016. године 

Ниш 
 
 
 
 На основу чл. 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 07.10.2016. године 
упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 7/16 

 
1. Наручилац: апелациони суд у Нишу, Ниш, ул. Војводе Путника бб 

 
2. Интернет адреса наручиоца: www.ni.ap.sud.rs 

 
3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
 
4. Предмет јавне набавке: радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале 

Ознака из општег речника набавке:45454000 – ''Радови на реконструкцији'' 
 

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 21.10.2016. године у 12:00 часова, 

без обзира на начин доставе. 
 
9. Отварање понуда ће се обавити дана 21.10.2016. 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 радова на реконструкцији и адаптацији сервер сале -  ЈНМВ бр. 7/16, 
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конкурсна документација деловодни бр. Су. VIII-41-7/16-3 – НЕ 
ОТВАРАТИ''. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, 
сматраће се 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. Датум обиласка локације: 12. и 13.10.2016. године. Потребно је доставити 

циркуларно писмо у чијем прилогу је писани захтев за одобрење обиласка 
локације и заказивање термина на адресе: nikola.ljubenovic@ni.ap.sud.rs и 
tatjana.pavlovic@ni.ap.sud.rs .  

 
14. Лице или лица која врше обилазак локације морају пре обиласка места радова 

да предају уредно издато писано овлашћење које садржи: 
- назив понуђача у чије име и за чији интерес врши обилазак, 
- име, презиме, ЈМБГ и број личне карте лица које/која врше обилазак, 
- изјаву дату под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће све податке које добије од Наручиоца или сам увиди 
трајно чувати као пословну тајну, да ће их користити само за потребе 
израде понуде за учешће на предметном тендеру и у друге сврхе их неће 
користити. 

 
15. 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 

 
16. Рок за доношење Одлуку о избору најповољније понуде је до 27.10.2016. год. 

у 12:00 часова, а рок за слање обавештења о избору најповољнијег понуђача 
је до 27.10.2016. год. до 14:00 часова. Рок за потписивање уговора је 8 дана 
од дана правоснажности одлуке о избору најповољније понуде. 

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

информације, заинтересовани се могу обратити члановима комисије Николи 
Љубеновићу и Татјани Павловић, на контакт телефон 018/ 506-779. Писане 
захтеве слати циркуларно на оба мејла: nikola.ljubenovic@ni.ap.sud.rs и 
tatjana.pavlovic@ni.ap.sud.rs .  

 
 
           Комисија за јавну набавку 7/16
  


