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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УПРАВНИ СУД 
Су 1-1 144/19-2 
Дана 09.10.2019.године 
Б Е  ОГРА Д 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124112, 14115 и 68115), 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УПРАВНИ СУД 

Београд, Немањина 9 
објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке добара мале вредности 


- набавка добара - нафтних деривата (горива) 

редни број 5/2019 


Назив и адреса наручиоца: Управни суд, Немањина 9, Београд. 
Врста наручиоца: Државни орган. 
Врста поступка јавне набавке: Поступак мале вредности. 
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка 
добара - нафтних деривата (горива);091 00000. 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на КОЈОЈ Је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима 
бесплатно са Портала јавних набавки или са интернет странице 
наручиоца 
Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси путем поште или 
непосредно. Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да 
понуда стигне на адресу: Управни суд, Немањина 9, 11000 Београд, до 18. октобра 
2019. године до 11.00 сати. "Понуда за јавну набавку мале вредности добара -
нафтних деривата (горива) бр. ЈИ 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ". Понуђач може 
поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће обављено у 

Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, 111 спрат, канцеларија 3.04, дана 18. 



• 

октобра 2019. године у 12.00 сати. Отварање понуда је јавно и може му 
присуствовати свако заинтересовано лице. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку 
предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда. 
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 1 О дана од 
дана отварања понуда. 
Лице за контакт: Јелена Симић, електронска пошта: jelena.simic@up.sud.rs. 
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