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ПРЕДМЕТ: Позив зa достављање понуда “Материјал за одржавање хигијене“ 

Број Н 003/2022 

 
Поштовани, 

 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 91/2019) 

и члана 67. Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон 

о јавним набавкама не примењује Универзитетa у Нишу, Електронског факултета у Нишу 

(број 02/02-007/20-004 од 20.10.2020.године) позивамо Вас да доставите понуду у поступку 

набавке добара “ Материјал за одржавање хигијене“. 

 

Рок за достављање понуде: 

Начин достављања понуде: 

Обавезни елементи понуде: 

Критеријум за избор 

понуде: 

Особа за контакт: 

30.06.2022. године до 09,00 часова. 

Путем e-mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, лично, 

поштом или курирском службом 

Према обрасцу понуде који достављамо у прилогу. 

Најнижа понуђена цена. 

Радица Станковић, 063/504-911 

 

Понудe је потребно поднети у електронском облику. Електронске понуде треба 

доставити до горе наведеног датума на e-mail адресу: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs. 

Понуде могу бити достављене и лично, поштом или курирском службом на 

следећу адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра 

Медведева 14, 18000 Ниш са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ “ Материјал за 

одржавање хигијене“ НЕ ОТВАРАТИ 

 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља на један од 

наведених начина, у предвиђеном року. 

Понуде примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда неће се 

узети у разматрање. 

Понуђачи могу своју понуду доставити и на свом обрасцу, под условом да 

садржи све елементе из обрасца понуде. 

Саставни део позива је и образац понуде. 

 

 

 
Радица Станковић, стручни сарадник за јавне набавке 
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