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ОСНОВНА ШКОЛА „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 
ПАУНОВА 14, ВЕТЕРНИК 
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:565/03 
ДАТУМ:27.04.2016 
 
 На основу члана 55.,57 и 60 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Марија Трандафил“ из 
Ветерника, Паунова 14,  објављује 
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 

Наручилац:  
 
ОСНОВНА ШКОЛА „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 
ПАУНОВА 14, ВЕТЕРНИК 
ПИБ: 106251124 
МАТ.БРОЈ: 8907498 
Интернет страница: www.osmarijatrandafil.edu.rs 
е – mail: osmarijatrandafil@gmail.com 
Врста наручиоца: Просвета 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набаке мале вредности  
Број јавне набавке 1.3.1/2016 
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка радова - одржавање 
и поправка паркета у фискултурној сали 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45450000-6 Остали завршни грађевински радови 
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале 
вредности. 
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“ 
Контакт особа: Евгенија Глушчевић, 021/820-940 ; 062/776058 
Увид у радове:28.04.2016. године од 09:00 до 11:00 часова 
Контакт у вези увида у радове: Евгенија Глушчевић, 021/820-940; 062/776058 
Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца:  
 Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно 
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где 
се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, 
заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 
 За податке о пореским обавезама: Mинистарство финансија и привреде  

Пореска управа, Модене 7 , 21000 Нови Сад  http://www.poreskauprava.gov.rs 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
Градска пореска управа ,Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат Град Нови Сад  
http://www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava 

 За податке који се односе на заштиту при запошљавању у условима рада надлежно је 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Управа за безбедност и Здравље 
на раду, национална служба за запошљавање: Завод за социјално осигурање , Житни трг 
1 , 21000 Нови Сад , Република Србија, http://www.lat.rfzo.rs/  
Завод за заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, http://medicinarada.rs/ 

 За податке заштите животне средине, надлежно је Министарство енергетике, развоја и 
заштите животне средине: Градска управа за заштиту животне средине  : Руменачка 110, 
21000 Нови Сад, Република Србија , http://www.environovisad.org.rs/ 

Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. 
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуде се достављају на адресу: Основна школа „Марија Трандафил“, 
Паунова 14,  Ветерник. 
Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст 
„ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“, Понуда за јавну набавку " одржавање и поправка 
паркета у фискултурној сали" број 1.3.1/2016, а на полеђини назив, број 
телефона и адреса понуђача. 
Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања овог позива на 
Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати све понуде које буду 
примљене до 11.05.2016  године до 9.30 часова без обзира на начин слања. 
Понуде које буду примљене након истека рока за пријем понуда сматраће се 
неблаговременим и вратиће се понуђачима неотворене након окончања 
поступка отварања понуда, неотворене са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуђач може да поднесе само једну 
понуду. 
Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда биће одржано 11.05.2016 године 
у 10.00 часова.,у просторијама наручиоца Основна школа „Марија 
Трандафил“, Паунова 14, Ветерник. 
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који 
су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и 
овереног овлашћења службенику за јавне набавке. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана  од дана отварања 
понуда. 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења: 
Понуђач може, у писменом облику , на адресу Наручиоца Основна школа 
“Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник или путем е-мејла: 
osmarijatrandafil@gmail.com са назнаком додатне информације-појашњења за 
јавну набавку 1.3.1/2016 радови- "одржавање и поправка паркета у 
фискултурној сали" тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у 
року од 3 (три) дана од пријема захтева и истовремено ће ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Радно време 
наручиоца са странкама  је од понедељка до петка од 8,00 часова до 15 часова. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20 Закона 
о јавним набавкама. 

Службеник за  јавне набавке 


