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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
IV Су. Бр. 22- 12/2020-7 
Дана: 11.05.2020. године 
 Београд 
Савска 17 
МЛ 
 
             На основу члана, 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним 
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и 
Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује  I Су. бр. 1 – 14/2016-2 од 09.01.2017. године-у даљем тексту: Правилник 
 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
 
објављује 
 

П О З И В 
за подношење понуда за јавну набавку - Набавка електричне енергије 

 
 
 

јавна набавка број: 1.1.6 
 
1. Назив, адреса интернет страница Наручиоца: Трећи основни суд у Београду, Савска 

17а, Београд, www.treci.os.sud.rs 
 
2. Врста наручиоца: правосудни орган  

 

3. Врста поступка јавне набавке: предметна набавка се спроводи као отворени 
поступак у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
4. Врста предмета јавне набавке: под предметним добром подразумева се набавке 

електричне енергије (ОРН: 09310000 Електрична енергија). 
 
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

6. Начин  преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме 
на Порталу управе за  јавне набавке и на интернет страници наручиоца 
www.treci.os.sud.rs  или лично, уз овлашћење, без накнаде у просторијама Трећег 
основног суда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, (1. спрат, канцеларија број 103) 
од 09.00 до 13.00 часова 
 

7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и 
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 

http://www.treci.os.sud.rs/
http://www.treci.os.sud.rs/
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      Понуђач подноси понуду у року од 30 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и то непосредно или путем поште, на 
шалтер пријема, на адресу: Трећи основни суд у Београду, Београд, ул. Булевар 
Михајла Пупина бр. 16, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - 
Набавка електричне енергије, јавна набавка број 1.1.6 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу. 
 
Понуде се достављају у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 
8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 

последњег дана рока за подношење понуда у просторијама Трећег основног суда у 
Београду, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, (1. спрат, канцеларија број 103). 
 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а  активно 
учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења 
предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача. 
 

10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у оквирном року од 25 дана 
од дана јавног отварања понуда. 
 

11. Лице за контакт: Маја Лукић, тел. 064/8356-386, 011/2018-204 е-mail:   
nabavke@treci.os.sud.rs. 

 
 


