
 ОСНОВНА ШКОЛА  

«Бора Станковић» Јелашница 

Број: 379 

Датум: 08.10.2019.године.       

 

                    На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл. 61 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 

124/12, 14/15 и 68/15) , чл.6.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 

29/13, 104/13 и 86/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 330-02 од  

05.09.2019. год., набавка радова   -   Радови на уређењу  школског дворишта ,  ОШ“Бора 

Станковић“ у Јелашници –Општина Сурдулица   ознака из општег речника набавке -  

45000000 – остали грађевински радови  , редни број ЈН 10/19 

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ „  

                                                                 ЈЕЛАШНИЦА  

                                                                    Упућује: 

I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка  радова  – -   Радови на уређењу  

школског дворишта ,  у ОШ“Бора Станковић“ у Јелашници – –Општина 
Сурдулица   ,  ознака из општег речника набавке -  45000000 –  остали 
грађевински радови , редни број ЈН 10/19. 

2. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена. Уговор ће 

бити додељен једном понуђачу који понуди најнижу цену према условима које је 

 одредио наручилац. 

3.   Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке –

www.portal.ujn.gov.rs или интернет адресе http://osborastankovicjelasnica.nasaskola.rs ОШ“Бора 

Станковић“ Јелашница . 

4. Рок за  достављање понуда је 18.10.2019. год. до 15,00 часова. Понуде са одговарајућом 

документацијом се подносе поштом, препоручено или лично на адресу Наручиоца,, ОШ 

„Бора Станковић“ –Јелашница-  - 17510 Владичин Хан .Понуду доставити у затвореној 

коверти са обавезном назнаком „не отварати – понуда за јавну набавку  10/2019.– Радови 

на уређењу  школског дворишта у ОШ“Бора Станковић“ у Јелашници –На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име 

особе за контакт. 

5.  Понуђач је дужан да испуњава услове из чл.75. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.гр. РС 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), што доказује потписивањем изјаве. 

6. Отварање понуда ће се обавити јавно, 23.10.2019. год. у 13,00 часова, у просторијама ОШ 

„Бора Станковић“ –Јелашница. Јавност подразумева присуство представника понуђача 

који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено 

овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда, издато на меморандуму 

понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

7. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Одлука о додели уговора о  

      Јавној набавци биће донета у оквирном року од 10  дана од дана отварања понуда. 

 8.  Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

      9.  Додатне информације се могу добити на телефон 017-476-250  или путем е-мајла: 

    osborastan@mts.rs или на е-мајл секретaра школе radsavic4@gmail.com 

 

 

                                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

http://osborastankovicjelasnica.nasaskola.rs/


                                                                                              

 

 


