
 

 

На основу члана 55. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), директор Основне школе „Бранко Радичевић“  

Шид  објављује 
 

ПОЗИВ 
 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЈНВВ ДОБАРА- НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА  

редни број набавке 2/2019 

 
Назив и  адреса наручиоца:  ОШ „Бранко Радичевић“, Петра Кочића бб, Шид, 
                                              

E-mail адреса наручиоца: osbrankor@ptt.rs  

 
Интернет страница наручиоца: www.оsbrankor.edu.rs 

 
Врста наручиоца: основна школа  

 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности – отворени поступак  
 

Опис предмета јавне набавке: набавка добара – НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА  

Назив и ознака из општег речника набавке:  39160000–школски намештај. 

Број партија: предметна јавна набавка није обликована по партијама.  
 

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна правна и физичка лица која 

испуњавају услове из члана 75. и члана 76. ЗЈН и конкурсне документације. Конкурсном 
документацијом су ближе одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања 

испуњености услова. 

 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 
извршава преко подизвођача: Уколико понуђач у понуди наведе да ће извршење  јавне набавке 
делимично поверити подизвођачу у својој понуди, мора да наведе проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизођачу, а који не може бити већи од 50% као и део који ће извршити 
преко подизвођача.  

 

Критеријум, елементи  критеријума за доделу уговора: критеријим за оцењивање понуде је: 
најнижа понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију на 

Порталу јавних набавки,  на  интернет  страници  Основне школе „Бранко Радичевић“ Шид: 

www.оsbrankor.edu.rs , а може бити достављена и путем електронске поште. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Позив за 

подношење понуда се објављује  на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 
(www.e-glasnik.rs) и на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/). 
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Начин подношења понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – НАБАВКА 

ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА, ЈНВВ ОП, редни број набавке 2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.  На 

полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса, особа за контакт и телефон понуђача.  

Рок за подношење понуде: рок за подношење понуде у отвореном поступку не може бити краћи 
од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок 

истиче првог наредног радног дана.  Рок за подношење понуда  01.07.2019. године до 11,00 часова.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до  01.07.2019 године 
до 11,00 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати, него  ће се неотворене вратити 

понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговеремено. 

 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је  јавно. Отварање понуда спроводи 

се одмах након истека рока за подношење понуда, односно 01.07.2019 године у 12,00 часова у 
просторијама наручиоца на адреси: Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Присутни представници понуђача, 

пре јавног отварања понуда морају комисији уручити писмена овлашћења за учешће у поступку 
отварања понуда.  

   
Рок за доношење одлуке: наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року 

прописаном чланом 108 ст.2 ЗЈН. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од три дана од  дана  доношења исте.  

Лице за контакт је: ОШ „Бранко Радичевић“ Шид - Бојана Перишић   контакт  телефон: 022/2714-
045  и на E-mail: osbrankor@ptt.rs  
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