
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Матични број: 08002096    ПИБ: 101161154 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“                      

БРОЈ: I-66-3-1/16 

ДАНА: 25.03.2015. године        

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

Цара Душана 80/а 

Телефон/факс: 023/566-208 

E-mail: atr@osdjurajaksic.edu.rs 

 

      

  На основу чланова 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15),  

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЗРЕЊАНИН 

23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а 

објављује 

 

П О З И В 

за подношење понуда  

у поступку јавне набавке мале вредности: 

 радови – адаптација санитарног чвора за девојчице 

 (јавна набавка бр.1.3.1/156 

 

 

1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца:  

Основна школа „Ђура Јакшић“ Зрењанин, 23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а,  

ПИБ:101161154, МАТИЧНИ БРОЈ:08002096 

 www.osdjurajaksic.edu.rs  

 

2. Врста Наручиоца: Установа. 

 

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.  

 

4. Врста предмета јавне набавке: 45000000 – грађевински радови. 

Предмет јавне набавке мале вредности број 1.3.1/16 је набавка радова  –  адаптација санитарног 

чвора за девојчице. 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи 

објекта „(Службени гласник РС“, бр.72/2009...145/2014), односно у складу са важећим 

стандардима, другом важећом техничком регулативом за ову област и у складу са добром 

инжењерском праксом. 

 

 

 

e-mail: atr@osdjurajaksic.edu.rs 

sajt: www.osdjurajaksic.edu.rs 

23000 Zrewanin 
Cara Du{ana 80a; 
 Tel: 023/ 566-208 
          511-304 

 



5. Критеријум, елементи критеријума за доделу Уговора  

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је 

понудио дужи рок важења понуде. 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у 

року од 5 (дана) дана од дана сачињавања извештаја. 

 

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

документација доступна: Конкурсна документација може се преузети на порталу управе за јавне 

набавке и на интернет страници наручиоца: www.osdjurajaksic.edu.rs. 

 

7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти или 

кутији (затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара) на адресу наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЗРЕЊАНИН, Цара 

Душана број 80/а, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку мале 

вредности бр.1.3.1/16 радови – адаптација санитарног чвора за девојчице – НЕ ОТВАРАТИ”, 

поштом или лично у канцеларији секретаријата наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести 

назив, адресу, број телефона и број факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail. У случају 

да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда  је 

04.04.2016. године до 10,00 часова. 

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена 

након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 

Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења 

пуномоћја:  

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама секретаријата школе 

у Зрењанину, Цара Душана 80/а. 

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 04.04.2016. године у 10,15 часова. 

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована 

лица. Представници понуђача морају имати потписано, заведено и оверено овлашћење из ове 

конкурсне документације које предају Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.  

 

8. Закључење уговора:  

Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као 

најповољнија по истеку рока за подношење захтева за заштиту, односно по правоснажности 

Одлуке о избору најповољније понуде, а по позиву Наручиоца за закључење Уговора. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, Наручилац може 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен уговор о предметној набавци са 

приложеном документацијом у вези средстава обезбеђења испуњења обавеза, у року који није 

дужи од 8 дана од дана пријема уговора на потпис. 

 

9. Лице за контакт:  

Сваког радног дана од 8 до 14 сати, Е-mail адреса: sekretar@osdjurajaksic.edu.rs 

 - за правна питања: Јасмина Мијатов, секретар школе  

- за техничка питања: посредством наручиоца Борис Шево, дипл.инж. арх. и Драган Вујовић, 

дипл.инж.ел. 

 

 

 

                                               Д И Р Е К Т О Р  

           Весна Мађаров, ср. 

 


