
 

 

  Основна школа “Јован Стерија Поповић”   

Ул. Војвођанска 61, 11070 Нови Београд 

тел/факс: (011)62-77-130; 62-77-172; 718-96-01; 718-96-02; email:ossterija@vektor.net                                 

 

Дел. број: 935/01 

Датум: 13.11.2014.г. 

                                   

На основу чланова 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 

бр.124/2012) Наручилац ОШ ''Јован Стерија Поповић'' упућује позив понуђачима да поднесу 

писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и конурсном документацијом.  

Позив за подношење понуда 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ОШ ''Jован Стерија  

Поповић “, ул. Војвођанска бр.61,  1070 Н. Београд ; www.sterija.edu.rs 

 

2. Врста наручиоца: просвета;  

 

3. Врста поступка: отворени поступак; 

 

4. Предмет јавне набавке бр. 01/14 су радови:  извођење радова на изградњи ограде 

око школског комплекса; 

Ознака из Општег речника набавке - 45342000-Постављање ограда 

 

Предметни радови се изводе у школском комплексу ОШ ''Јован Стерија Поповић'' , 

Београд, у Ул. Војвођанска бр. 61 и обухватају демонтажу и уклањање постојеће 

ограде, као и набавку, изградњу и монтажу нове ограде у свему према урађеном 

Главном пројекту под називом ''Изградња ограде на К.П.6820 К.О.Нови Београд, ул.  

Војвођанска 61, Београд,  који је наручиоц прибавио у претходном поступку. 

 

5. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена; 

 

6. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки, интернет 

адреса: http://portal.ujn.gov.rs и сајту школе, на адреси www.sterija.edu.rs 

 

7. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 

10:00  до 14:00 сати, у затвореној коверти са назнаком:  ''Понуда за јавну 

набавку бр. 1/14 " радови: Извођење радова на изградњи ограде око школског 

комплекса;  и назнаком: ''Не отварати'',   на адресу наручиоца:  

 

http://www.sterija.edu.rs/
http://www.sterija.edu.rs/


            ОШ „Јован Стерија Поповић'', Ул. Војвођанска бр.61,  11070 Н. Београд, 

            у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на   

            Порталу јавних набавки, до 11:00 часова последњег дана рока,  без обзира на 

            начин подношења. 

 

             Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон и 

             контакт особу. 

 

             Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позив сматраће се 

             неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања 

             понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета  

             неблаговремено.  

 

             Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти 

             начин као и неблаговремена и непотписана понуда. 

             По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати  

             своју понуду. 

 

             У предметном  поступку биће разматране само прихватљиве понуде које су   

             благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 

             ЗЈН), које су одговарајуће и испуњавају посебне услове по захтеву наручиоца. 

 

8. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење 

понуда, са почетком у 11:30 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Јован 

Стерија Поповић', Ул. Војвођанска 61, Н.Београд, уз присуство овлашћених 

представника понуђача.  

9. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку Наручиоца, доставе пуномоћја за присуствовање отварању 

понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми, мора бити заведено код 

понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

10. Наручилац ће одлуку о додели уговора у овој јавној набавци донети у року од 

25 дана, од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од 

три дана од дана доношења. 

 

11.  Лице за контакт: Олгица Крсмановић, секретар школе; тел. 011/7189-601   

 

 

 

                                                                

 


