
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“ 
Бела Црква 
Дел. бр.: 238/2018 
Датум:21.05.2018. година 
Тел: 015/591-003,  
Мејл: oszjspanac@yahoo.com 
 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова дел. број 235/2018 од  
18.05.2018. године Основна  школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“ из Беле Цркве  објављује  

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

За прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности  радова- ,,Замена столарије на школи у ИО 
Завлака“, број 02/2018 

 
1. Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква позива све заинтересоване понуђаче да 

припреме и поднесу понуду у складу са законом, конкурсном документацијом и овим јавним позивом. 
 
      2.   Предмет јавне набавке: радови- орн:45420000-замена столарије на школи у ИО Завлака 
 

3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.  
           Набавка није обликована по партијама. 

 
4. Услови за учествовање у поступку: право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају 

услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на 
начин предвиђен чланом 75. Закона о јавним набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као 
и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 

 
5. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
 
6. Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна  документација може се преузети  на 

адреси наручиоца од 8,00 до 13,00 часова или са Портала јавних набавки. 
Рок за подношење понуда: понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном 

документацијом до 06.06.2018. године у 9,00 сати. Понуде се достављају лично или путем поште у 
писаном облику на адресу наручиоца – Основна школа,,Жикица Јовановић Шпанац“, 15313 Бела Црква, 
у затвореној коверти, на којој је на предњој страни написан текст ,,Понуда за набавку радова-Замена 
столарије на школи  у ИО Завлака – не отварати“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 

 
7. Рок за отварање понуда: отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се на дан истека рока 

за подношење понуда 06.06.2018. године у 9,30 часова у просторијама Основне школе ,,Жикица 
Јовановић Шпанац“ Бела Црква.  Отварању понуда, без посебног позивања могу присуствовати сва 
заинтересована лица. Овлашћени представници понуђача дужни су да своја овлашћења предају 
председнику Комисије за јавне набавке пре отварања понуда. 

 
  8. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: одлука о избору најповољније понуде биће 
донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу 
јавних набавки. 
 

9. Име особе за контакт: Додатне информације о наведеној набавци могу се добити сваког радног дана 
на број телефона 015/591-003, 015/591-360 од 8,00-12,00 часова. Контакт особа је Иванка Илић, секретар 
школе.  
                                                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


