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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности – радова 

САНАЦИЈА ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 

РАКОВИЦА СЕЛУ 

 
          Основна школа „Јајинци“, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности радова: „Санација дворишне ограде у издвојеном одељењу у 
Раковица селу“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.3.2. 
од 24.03.2016. године, у складу са чланом 39. Законa о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).           
Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. ОРН 45454000. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

          Не прихватају се понуде са варијантама. 

          Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

          Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је 

саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената 

из садржаја понуде, понуду чини неисправном. Понуда мора да садржи све 

странице конкурсне документације. 

          Документација се може преузети: 

1) на интернет страници наручиоца: www.osjajinci.com 

2) на Порталу јавних набавки. 

          Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не 

отварати – понуда за јавну набавку мале вредности радова: „Санација дворишне 

ограде у издвојеном одељењу у Раковица селу“, за потребе О.Ш. „Јајинци“, број 

1.3.2, на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка бр 53, а предају се на 

писарници Градске општине Вождовац, Устаничка бр 53, Београд. На полеђини 

коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за 

контакт. 

          Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово 

достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка 

отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде 

ће бити оцењене као неисправне. 

          Рок за подношење понуда је  01.04.2016. године до 09.00 часова.  

          Отварање понуда је јавно и обавиће се 01.04.2016. године у 10.00 часова, 
у просторијама Градске општине Вождовац, Улица Устаничка бр 53, у сали Већа, 

II спрат у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у 

поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним 

бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорно 

лица понуђача, а предаје се Службенику за јавне набавке непосредно пре почетка 

поступка отварања понуда. 
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          Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности објављује позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а 

одлука о додели уговора ће се донети ако је научилац прибавио најмање једну 

прихватљиву понуду.  

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

             Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о 

стручној оцени понуда, Наручилац ће објавити  на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

            Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је 

додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са 

чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 Захтев за заштиту права се подноси  Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у 

складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република 

Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 

             Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: 

„Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев 

за заштиту права, број јавне набавке 1.2.3, а у складу са чланом 156. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015, 

68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за 

заштиту права www.kjn.gov.rs.  

             Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка 

и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци 

Особа за контакт: 
Марина Кутлешић 

011/394-1826 

Радно време: 

Од 9.00 до 15.00 ч  

сваког радног дана 
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