
ОСНОВНА ШКОЛА „ ВУК КАРАЏИЋ „ 
ЦРВ ЕНКА , ТРГ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА   7 
ТЕЛЕФОН : 025 / 731-101 ; Os_vuk@yahoo.com 
БРОЈ : 491 / 01-01 
ДАНА : 04.09.2017. 
 На основу члана 39.и  55. став 1 тачка 2 и члана  57. став 1 Закона о јавним набавкама ( „ 
Сл.гласник РС „ број 124/2012 и 14/2015),  Основна школа „ ВукКараџић „ из Црвенке, путем 
огласа, објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца :Основнашкола „ ВукКараџић „ Црвенка;  Трг 
Душка Трифуновића 7; www.vuk-crvenka.com; 
2.Врста наручиоца :установа – основна школа ; 
3.Врста поступка јавне набавке :поступак јавне набавке мале вредности;  ЈНМВ број 6/2017; 
4.Опис предмета јавне набавке : набавка услуга –  замена неисправног котла 1250 kw и пратећег 
диктир система  у ОШ „ Вук Караџић „ у Црвенки; 
5. Критеријум за доделу уговора :најнижа понуђена цена; 
6.Начин преузимања конкурсне документације : конкурсна документација се може преузети 
преко Портала управе за јавне набавке Београд или интернет странице наручиоца    www.vuk-
crvenka.com; или непосредно  у Основној школи „ Вук Караџић „ Црвенка, ТргДушка Трифуновића  
7, у  канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8,00-12,00 часова; 
7. Подаци о пореским обавезама,заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 
рада : могу се прибавити у Пореској управи Министарства финансија, Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животнесредине и у општинској управи 
општине Кула; 
8.Начин подношења понуде и рок : понуде се достављајупоштом, препорученом пошиљком              
( пакетом ) или непосредно  у канцеларији секретара школе  25 220 Црвенка, Трг Душка 
Трифуновића  7, запечаћене у времену од  8,00 – 12,00 часова сваког радног дана. Рок за 
подношење понуде је 8  дана од дана објављивања позива за достављање понуде на порталу 
управе за јавненабавке, тј. до 12.09.2017. године до 12,00 часова. Понуде ће се сматрати 
благовременим уколико дон азначеног рока буду запримљене  у пријемној канцеларији 
наручиоца, без обзира н аначин доставе; 



9.Место, време и начин отварања понуда:понудеће се јавно отварати 12.09.2017. године у 12,30 
часова у Црвенки, школска зграда, Трг Душка Трифуновича  7, у канцеларији директора школе. 
10.Понуђачи односно њихови овлашћени представници могу учествовати  у поступку отварања 
понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица ( органа ) понуђача или 
оверен препис или фотокопију оверену од стране надлежног државног органа или суда. 
11. Рок за доношење одлуке :одлука о ододели уговора биће донета  у року од 5 дана од дана 
отварања понуда; 
12. лице за контакт : Негосава Калуђеровић, контакт телефон : 025/731-101, сваког радног дана од 
8,00-12,00 часова. 
 
 
 
                                                                                                             КОМИСИЈА  ЗА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  
                                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                    Негосава    Калуђеровић 
 
 
 
 


