
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( ,,Сл. Гласник РС,, бр. 124/12 , 
14/2015 и 68/2015)  

ОШ“Вожд Карађорђе“ Алексинац. 
 

 Објављује 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности  

ЈН бр. 2/2016 
 
1.Наручилац: 
Наручилац  ОШ“Вожд Карађорђе“ Алексинац, 
 позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу 
са законом, конкурсном документацијом и позивом. 
 
2.Општи подаци о наручиоцу: 
 

Пун назив наручиоца Основна школа“Вожд Карађорђе“  

Скраћени назив наручиоца ОШ“Вожд Карађорђе“  

Адреса наручиоца Лоле Рибара  број 2, 18220 Алексинац  

Облик својине Јавна 

Законски заступник Милан Вељковић 

Матични број 07106971 

шифра делатности 8520 

ПИБ 100313520 

Текући рачун 840 – 1803660 – 02   Управа за Трезор 

Тел/факс 018/804644 

 E-mail:  osvozdal@medianis.net 

 
3. Предмет јавне набавке: Радови  
 
Предмет набавке : радови на реконструкцији равног крава у коси кров –
прва фаза. 
 
4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

шифра 45260000  Радови на крову и други посебни 
грађевински занатски радови 

 
5. Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде: 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 
6. Начин преузимања конкурсне документације: 
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког 
радног дана, од 10,00 до 13,00 часова. Конкурсна докумeнтација се може 
преузети на адреси: ОШ“Вожд Карађорђе“ Алексинац, ул.Лоле Рибара бр.2, 



Алексинац, у секретаријату школе. Конкурсна документација може бити 
достављена и поштом и на e-mail заинтересованог. Захтев за доставу конкурсне 
документације електронском поштом доставити на е-mail наручиоца  : 
osvozdal@medianis.net  Уз тај захтев мора бити достављен податак о лицу за 
контакт и број телефона на који је то лице радним даном од 9,00 до 12,00 
часова сигурно доступно. Уколико је заинтересовани захтевао доставу 
конкурсне документације на свој   е-mail , мора  на е-mail  наручиоца доставити 
потврду о пријему конкурсне документације одмах по пријему исте са податком 
о лицу које је извршило то преузимање. 
7. Начин подношења понуда и рок: 
Понуде се подносе непосредно/лично/ или путем поште у затвореној коверти на 
адресу наручиоца ОШ“Вожд Карађорђе“ Алексинац, ул.Лоле Рибара бр.2, 
Алексинац, 18220 Алексинац са назнаком “Не отварај – Понуда-
реконструкција равног крава у коси кров –прва фаза“. 
На предњој страни  коверат ће носити заводни број Понуђача, а на полеђини 
име и адресу Понуђача, да би се понуда могла вратити, уколико се утврди да је 
неблаговремена, у супротном наручилац не одговара за достављање понуде на 
погрешно место, или за превремено отварање исте.  
Рок за подношење понуда је 17.05.2016. године, без обзира на начин 
достављања,  до  10 часова у просторијама школе. На захтев понуђача 
Наручилац ће издати потврду о пријему  у којој ће навести датум и врема  
пријема понуде.     
Свака понуда коју наручиоц прими после истека рока за достављање, који је 
одређен за подношење понуда, биће одбијена као неблаговремена, и 
неотворена враћена Понуђачу. 
8. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  дана 17.05.2016.године,  у 
10,30 часова, у просторијама ОШ“Вожд Карађорђе“ Алексинац, ул. Лоле Рибара 
бр.2, Алексинац. 
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: 
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, уколико нису власници или директори понуђача, 
дужни су да наручиоцу предају Овлашћење представника понуђача. 
10. Услови за учествовање у поступку ( право учешћа, доказ о 
испуњености услова): 
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне  
услове из члана 75. и додатне услове из члана 76. ЗЈН. Испуњеност наведених 
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови који 
сваки понуђач треба да испуни као и на који се доказује испуњеност услова су 
ближе одређени конкурсном документацијом. 
11. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:   
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од 
дана   отварања понуда која ће садржати нарочито податке из чл. 105. и 106. 
ЗЈН . 
12. Лице за контакт: 
Додатне информације о јавној набавци се могу  добити сваког радног дана од 
10,00 до 13,00 часова,  број телефон 018/804-644 . Лице за контакт :  Сузана 
Костић. 
 

mailto:osvozdal@medianis.net

