
ОСНОВНА ШКОЛА „ Стари Ковач Ђула„ 
Стара Моравица, ул.Михаља Танчића 2          

Тел:024/741-026, тел/факс:024/741-026, е-маил: iskomor@stcable.net 
Жиро рачун: 840-917660-08, Мат.бр: 08032904, ПИБ: 101444094        

 
 

   На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени 
гласник РС”, бр. 124/2012 , 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН)  

 
Основна школа „ Стари Ковач Ђула „ 

Стара Моравица, ул.Михаља Танчића 2 

 
 објављује:  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

  У поступку јавне набавке мале вредности  радова – термоизолација зградe основне школе 

“Стари Ковач Ђула” Стара Моравица,ул. Михаља Танчића бр.2 -  II фаза 

 

 1) Основна школа „ Стари Ковач Ђула „ Стара Моравица, Михаља Танчића 2, позива све 

заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку радова – термоизолација  зграде  

основне школе “Стари Ковач Ђула” Стара Моравица,ул. Михаља Танчића бр.2- II фаза 

 

2) Врста наручиоца: Основна школа.  
 

3) Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 

4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5) Предмет јавне набавке су радови – термоизолација објекта основне школе “Стари Ковач 

Ђула” Стара Моравица,ул. Михаља Танчића бр.2- II фаза 

 

6) Ознака из општег речника набавке:  
          4532000- изолациони радови 

          45262300 – бетонски радови  
          45262310-армирачко бетонски радови 

          45443000 - фасадни радови   
 
7) Предметна набавка није обликована по партијама.  

 

8) Најповољнији понуђач изабраће се применом критеријума најнижа понуђена цена,  

уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.  

 

9) ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки, интернет адреса 

www.portal.ujn.gov.rs 

 

10) ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити 
животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама: 
 Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-

5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, 

Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;  
 Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне 

политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 
 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


 
11) Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене 

чланом 75. и 76. ЗЈН и Конкурсном документацијом.  
 

12) Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим Позивом и Конкурсном 

документацијом за јавну набавку радова – термоизолација зграде основне школе “Стари Ковач 

Ђула” Стара Моравица, Михаља Танчића бр.2-I фаза 

 
13) Од дана објављивања Позива на Порталу јавних набавки, заинтересованим лицима биће 

омогућен непосредан увид у Конкурсну документацију и њено преузимање на Порталу јавних 
набавки.  
 

14) Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду припремљену у складу са овим 
Позивом и Конкурсном документацијом најкасније до 25.09.2018. године, до 12,00 часова.  

 

15) Понуда се подноси у секретаријат школе сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, или 

путем поште на адресу: Основна школа „ Стари Ковач Ђула „ Стара Моравица,ул. Михаља 

Танчића 2, с тим да понуда мора стићи до наведеног рока, са назнаком ,, Понуда за јавну 

набавку радова – термоизолација зграде основне школе “Стари Ковач Ђула” Стара Моравица, 

Михаља Танчића бр.2- II фаза, ЈН 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Рок важности понуде је минимум 120 дана од дана отварања понуда.  

 

16) Благовремено поднете понуде, биће јавно, комисијски отворене у Основној школи „ Стари 

Ковач Ђула „ Стара Моравица, ул.Михаља Танчића 2, дана 25.09.2018. године у 12,15 часова.  

 

17) Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да 
својство представника докажу предајом овлашћења Комисији за јавне набавкe. Понуде поднете 

по истеку датума и сата одређених у Позиву, сматраће се неблаговременим и биће по 
окончању поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено.  

 
18) Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 (десет) дана од дана 

јавног отварања понуда.  

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
 

19) Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 

Контакт телефон: 024/712-730, 024/ 711-726 Марија Чабрило и Јелена Грбић 

 

 

  НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ 

ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА.  

 

 

 

 

 

                   Директор школе 

                 Црнковић Габор с.р. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


