
На основу чл. 55.ст.1.тач.2.,57. и чл.60.ст.1. Прилог 3Б. Закона о јавним набавкама 

(,,Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015, 68/2015) и Oдлуке о покретању поступка јавне 

набавке добара бр. 1.1.9 - Намирнице за припремање хране,партија бр.8-Масноће и  

партија бр.13-Природни сокови. 

 

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ПЧЕЛИЦА'' НИШ 

УЛ. ОРЛОВИЋА ПАВЛА ББ, НИШ 

 

упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Наручилац: Јавна предшколска установа ,,Пчелица''Ниш, ул. Орловића Павла 

бб,  

    18 000 Ниш. 

    

2. Врста наручиоца: индиректни буџетски корисник. 

 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

 

4. Предмет јавне набавке је набавка добара бр. 1.1.9 - Намирнице за припремање 

хране. 

Шифра и назив из општег речника: 1500000 - 8 Храна,пиће,дуван и сродни 

производи. 

 

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: Конкурсна документација као и 

евентуалне учињене измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне 

документације се могу преузети у електронском облику са Портала јавних 

набавки www.portal.ujn.gov.rs. и са интернет странице наручиоца 

www.pcelica.edu.rs. 

 

7. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти 

или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен 

Образац бр. 1. из конкурсне документације или уписује следеће податке: 

назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде - 

понуђача, назив и адресу примаоца понуде Јавна предшколска установа 

,,Пчелица“ Ниш, ул. Орловића Павла бб, 18000 Ниш, број и назив јавне 

набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.  

У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити 

на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и адресу седишта свих 

понуђача из групе понуђача. 

Понуду доставити на адресу: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул. 

Орловића Павла бб, 18000 Ниш. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

08.01.2020 године до 10
00

 часова. 

 



8. Јавно отварање понуда ће се обавити 08.01.2020 године, у 12:00 часова у 

Служби за ЈН,Јавне предшколске установе ,,Пчелица'' ул. Орловића Павла бб, 

Ниш уз присуство овлашћених представника понуђача.  

Уколико дан за достављање понуда и  јавно отварање понуда падне у нерадни 

дан, као последњи дан за достављање понуда сматра се први наредни радни 

дан до 10:00 часова, односно јавно отварање понуда ће се извршити првог 

наредног радног дана у 12:00 часова. 

 

9. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда 

дужни су да доставе овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од стране овлашћеног 

лица понуђача. 

 

10. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана 

од дана јавног отварања понуда и објавити на Порталу јавних набавки.        

 

11. Лица за контакт: Ненад Мартиновић,018/523-427 локал 123,мејл 

pravnasluzbapcelica@gmail.com. 


