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На основу члана 60. став 1, тачка 2, а у вези са чланом 57. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

 
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ВАЈСКА  

 

Маршала Тита 33, 21426 Вајска 
 
 

објављује 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 

ЈН број: 1.3.1/2017 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА:  
РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ОСВЕТЉЕЊА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ВАЈСКА  

  
 

Назив наручиоца: Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска 

Адреса: Маршала Тита 33, 21426 Вајска 

Интернет страница наручиоца:  http://osaleksasanticvajska.edu.rs  

Врста наручиоца: Просвета 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Радови 
Предмет набавке:  Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2017 је набавка радова – 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ОСВЕТЉЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА 

ШАНТИЋ“ ВАЈСКА 

Назив и ознака из Општег речника набавки (ОРН): 
31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке 
45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система 
45316100 – Инсталација спољне расвете 
Ознака из класификације делатности:  
Сектор Ф – Грађевинарство  
Шифра 43.21 – Постављање електричних инсталација 
Место извршења радова:  
Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска 
Адреса: Маршала Тита 33, 21426 Вајска 
  

Набавка није обликована на партије. 
 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса 
где је конкурсна документација доступна:  
-  Портал јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/  
-  Интернет страница Наручиоца: http://osaleksasanticvajska.edu.rs/ 
- Непосредно преузимање на Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска, Маршала 

Тита 33, 21426 Вајска, канцеларија секретара (сваког  радног  дана  од  07:00  
до  15:00 часова) 
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Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуде са припадајућом документацијом се достављају поштом или 
непосредно, на адресу наручиоца: ОШ „Алекса Шантић“ Вајска, Маршала Тита 
33, 21426 Вајска, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - РАДОВИ 
НА АДАПТАЦИЈИ ОСВЕТЉЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ 
ВАЈСКА,  ЈН бр. 1.3.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.  
   

На полеђини назначити назив понуђача, адресу, као и име и презиме особе за 
контакт.  
 
Рок за подношење понуда је 19. октобар  2017. године до 12:00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање  понуда  је  јавно  и  одржаће  се  одмах  након  истека  рока  за 
подношење понуда дана 19. октобра 2017. године у 12:30 часова на адреси 
Наручиоца, Маршала Тита 33, Вајска, у  присуству  чланова Комисије за 
предметну јавну набавку. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:  
У  поступку  отварања  понуда  могу  учествовати  опуномоћени  представници 
понуђача. Пре почетка поступка  јавног  отварања понуда,  представници 
понуђача који  ће  присуствовати  поступку  отварања  понуда  дужни  су  да  
Комисији  предају уредна писмена пуномоћја, на  основу којих  ће доказати 
овлашћење за учешће  у поступку јавног отварања понуде.  
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

10 дана од дана отварања понуда. 

 

Лице за контакт:  
Жељко Паклединац 
И -мејл адреса: aleksa.santic.vajska@outlook.com  
Телефон: 021 770 873 
Радно време: 7:00 – 15:00 часова 
 
 
Брoj: 1.3.1/2017 

У Вајској, 11. октобра  2017. године 

 

 

КОМИСИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 


