
Културни центар општине Темерин 

Новосадска 324, Темерин 

Број: 460/5/2017 

Датум: 13. децембар 2017. године 

 

На основу чл. 60. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 460/1/2017 од 12.12.2017. године, 

наручилац Културни центар општине Темерин из Темерина објављује: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 460/2017, за јавну набавку електричне 

енергије Културног центра општине Темерин у Темерину 

 

1. Предмет јавне набавке су: Добра. 

2. Општи речник набавке: 09310000 – Електрична енергија. 

3. Јавна набавка није обликована у партијама. 

4. Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове предвиђене 

чланом 75. и 76. ЗЈН који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

5. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу 

са чланом 77. ЗЈН и условима из конкурсне документације. 

6. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

7. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

8. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

9. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет 

страници www.kctemerin.org.rs 

10. Понуде са припадајућом документацијом достављају се лично или поштом у затвореној 

коверти на адресу наручиоца: Културни центар општине Темерин, Новосадска 324, 21235 

Темерин, са обавезном назнаком на коверти: “Не отварати - Јавна набавка бр. 460/2017“ и са 

називом и адресом понуђача. 

11. Рок за подношење понуда је 10.01.2018. године до 10:00 часова, без обзира на начин 

доставе. 

12. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Културног центра општине Темерин, 

улица Новосадска бр. 324. Понуде ће се отварати 10. 01. 2018. године  у 16:00 часова. 

13. Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну 

набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

14. Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда и објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана њеног доношења. 

15. Контакт особа: Сања Крајисшник, 069/718 027 

 


