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 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

БАЧКА ПАЛАНКА 

Доситејева 3 

E mail: sekretar@vukaros.edu.rs 

ПИБ: 100497105 

Матични бр. 08625158 

 На основу чл. 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15, 68/15), Основна школа „Вук Караџић“ из Бачке Паланке објављује  

                                   

                             ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

                   у поступку јавне набавке мале вредности –радови 

 

Основна школа „Вук Караџић“ Бачка Паланка као наручилац спроводи поступак јавне 

набавке мале вредности - набавка радова  –  реконструкција крова  ОШ „Вук Караџић“ 

на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке  броj 577/19  од  04.10.2019.  

године, редни број набавке 7 /2019. 

       

      Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. Уколико два или више 

понуђача имају идентичну понуђену најнижу цену, а испуњавају услове предвиђене 

конкурсном документацијом, додела уговора ће се вршити по критеријуму жребања. 

       

      Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

      Понуде са варијантама нису дозвољене. Јавна набака није обликована по партијама. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

      Назив и ознака из општег речника: шифра 45000000  – грађевински радови 

 

      Контакт особа: Јелена Керкез, телефон 021/6041-244 

 

     Начин преузимања конкурсне документације: 

1. На Порталу јавних набавки; 

2. на интернет адреси Наручиоца: www.vukaros.edu.rs 

 

Понуде се подносе  непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији 

овереној печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка 

радова- реконструкција крова  ОШ „Вук Караџић“, ЈНМВ БР. 7/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ „ на адресу: Доситејева 3 , 21400  Бачка Паланка. На полеђини коверте или 

кутије понуђач даје своје назив, адресу и број телефона. 

Рок за подношење понуда је до  18.10.2019. до   10.00   часова. 

Понуде које буду примљене након истека рока за пријем понуда сматраће се 

неблаговременим и вратиће се понуђачима неотворене након окончања поступка 

отврања понуда са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана  18.10.2019.  у 10.15  часова, у 

просторијама ОШ „Вук Караџић“ Доситејева 3 у присуству овлашћених представника 

понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом 

потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку непосредно пре почетка 

поступка отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 ( десет) дана од дана отварања понуда.       

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. Закона о 

јавним набавкама.                                   
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