
 

 

Основна школа „Мирослав Антић“ 
Miroslav Antić Általános Iskola  
Osnovna škola „Miroslav Antić“ 
Trogirska 20 / Trogir utca 20   
24413 Palić / Palics    
tel/fax: 024/753-028 
tel. direktor / igazgató: 753-188 
e-mail: skopalic@palic.net 
www.skopalic.edu.rs 

 
 

Дел. Бр. 493/08 
Датум: 22.09.2017. год. 

 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  дел.бр.: 
486/08 од 21.09.2017. године, наручилац  
 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИРОСЛАВ АНТИЋ“ ПАЛИЋ 
 
Упућује  

П О З И В 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ – САНАЦИЈА ПОДОВА У ОШ „МИРОСЛАВ 
АНТИЋ“ ПАЛИЋ 

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
ЈН 03/17 

 
  

 
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Основна школа,,Мирослав Антић“Палић 
Улица Трогирска 20, Палић 
www.skopalic.edu.rs 
e-mail: skopalic@palic.net 
 
2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама (,,Службени 
гласник РС“ бр.:124/12, 14/2015 и 68/2015) 
Број јавне набавке: ЈН 03/17 
Предмет јавне набавке број 03/17 су радови- санација подова у ОШ „Мирослав Антић“ Палић 
Назив и ознака из општег речника набавки ОРН 45432100 – радови на постављању подова и подних облога 
 
3.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума ,,најнижа понуђена цена.“ 
 
4.УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75.ЗЈН: 
1)Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 



 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на њеној територији 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке- ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом 
5) Да су испоштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
Додатни услови(чл.76.Закона): 
1) Да има најмање 25 лица у радном односу или ангажована другим уговором у складу са Законом о раду од 
чега је 1 одговорни извођач радова са личном лиценцом 401 или 410 или 411 
2) Да је у последње три обрачунске године (2014, 2015 и 2016), извео радове предметне набавке у износу од 
најмање 5 (пет) милиона динара. 
3) Да оствари увид у предметне радове (наручилац оверава изјаву која је саставни део Конкурсне 
документације са наведеним даном и сатом обиласка потенцијалног извршиоца). Обилазак је обавезан услов. 
 
Сви заинтересовани понуђачи који желе да остваре увид у предметне радове у Основној школи 
„Мирослав Антић“, Трогирска 20, Палић на основу кога ће изводити радове треба да обиђу терен одн. 
место радова сваког радног дана од 25.09.2017  до 02.10.2017. године од 10,00 до 12,00 часова. Пријава за 
обилазак локације се шаље на e-mail адресу: skopalic@palic.net најкасније до 29.09.2017. године 
 
5. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.skopalic.edu.rs и на 
Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs. 
 
6.НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком ,,ПОНУДА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 03/17 -  НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте означити назив  и адресу 
понуђача, као и особу за контакт. Понуду послати поштом или предати лично у секретаријату Основне школе 
,,Мирослав Антић“ Палић, Трогирска 20, 24413 Палић 
Рок за подношење понуда је 03.10.2017.године до 11:00 часова, без обзира на начин доставе. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока. По 
окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено 
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Јавно отварање понуда  обавиће се   03.10.2017.  године у 11:15 сати,  у просторијама Основне школе ,, 
Мирослав Антић“ Палић, Трогирска 20, 24413 Палић.  
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја овлашћења 
предати комисији пре почетка отварања понуда. 
 
8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о избору најповољнијег понуђача ће бити донета у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања 
понуда. 

 
Особа за контакт за све информације везане за јавну набавку је Мајнарић Горан,  број телефона:024-753-028 
 
 
          
 


