
НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА ''РАЈКО БОСНИЋ'' , БУКОВО-НЕГОТИН, УЛ. БУКОВСКИ ПУТ ББ, 19 300 

НЕГОТИН. 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, 

ПРОСВЕТА – ШКОЛА. 

E-MAIL: bukovo@mts.rs 

МАТИЧНИ БРОЈ: 07129181; ПИБ: 100773701. 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: bukovo.edu.com. 

ТЕЛ: 019/548-755; ФАX: 019/546-919. 

 

 

На основу члана 31. став 1. тачка 8), члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. 

тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 

68/15), као и Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел. број 3, од 07.10.2016. године, 

наручилац о б ј а в љ у ј е: 

 

 

Ј А В Н И  П О З И В  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРИЈАВА 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
 

 

1)Назив наручиоца: Пољопривредна школа са домом ученика ''Рајко Боснић'' , Буково-

Неготин. 

Адреса наручиоца: Буковски пут бб, 19 300 Неготин. 

Интернет страница наручиоца: bukovo.edu.com. 

 

2)Врста наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава – просвета/школа. 

 

3)Редни број јавне набавке за текућу годину: 3/2016. 
 

4)Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

 

5)Опис предмета јавне набавке/врста предмета: ДОБРА – набавка добара – улазна 

собна врата и купатилска врата у дому ученика школе, ознака из општег речника 

набавке: 44221200-7 - ВРАТА. 

 

6)За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке: набавка добара – улазна собна врата и купатилска врата у дому ученика школе, и 

то врата димензија 900x2030 (ком. 31) и врата димензија 700x2030  (ком. 19)., ознака из 

општег речника набавке: 44221200-7 - ВРАТА. 

 

 

 



1)Израда, испорука и монтажа улазних собних врата 

Димензије врата 900x2030 (ком. 31) 
 
Врата су израђена од елоксираног алуминијумског профила ЕО, снабдевана одговарајућим оковом, три шарке по 

крилу (Стублина), брава (Циса), цилиндар (Титан). 

 

-Испуна је МДФ, фарбан полиуретаном у боји профила. 

 

-Монтажу врата прилагодити постојећој изведби зида. 

 

-Уградњу врата вршити фиксирањем за зид одговарајућим вијцима и пурпеном. 

 

-Након монтаже потребна је обострана обрада шпалетни. 

 

2)Израда, испорука и монтажа купатилских врата 

Димензија врата 700x2030 (ком. 19) 

 
-Врата су изграђена од елоксираног алуминијумског профила ЕО, снабдевена одговарајућим оковом, три шарке 

по крилу (Стублина), брава (Циса), цилиндар (Титан). 

 

-Испуна је МДФ, фарбан полиуретаном у боји профила. 

 

-Монтажу врата прилагодити постојећој изведби зида. 

 

-Уградњу врата вршити фиксирањем за зид одговарајућим вијцима и пурпеном. 

 

-Након монтаже потребна је обострана обрада спалетни. 

 

7) Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

 

8)У случају преговарачког поступка, разлог за примену и основ из закона: 

 

9)Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњавању услова)  

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени 

конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о 

испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и 

условима из конкурсне документације.  

10)Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније за доделу уговора: 

 Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена'' . 

 

11)Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок накнада 

трошкова) - Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса 

где је конкурсна документација доступна: 

 Конкурсна документација може се преузети преко Портала јавних набавки или на  

интернет страни наручиоца bukovo.edu.com. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног 

дана, од 08:00 до 14:00 часова, почев од дана објављивања позива. 

 



12)Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи и Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.Подаци о 

заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

13)Подношење понуда (начин подношења понуде, рок за подношење понуде, место, 

начин). 

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.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: средња Пољопривредна школа са домом ученика ''Рајко 

Боснић'' , Буково-Неготин, ул. Буковски пут бб. 19 300 Неготин, Комисија за јавну 

набавку, са назнаком „Понуда за јавну набавку ДОБАРА – набавка добара – улазна 

собна врата и купатилска врата у дому ученика школе број ЈН 3/2016 – не отварати- . 

 Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања јавног позива на 

Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 

наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 12:00 часова. Уколико рок 

истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први наредни наредни 

радни дан, до 12:00 часова. 

 

14)Отварење понуда (место, време и начин отварања понуда). 

Отварање понуда је јавно. Јавно отварање понуда одржаће се по истеку рока за 

подношење понуда, то јест у 12:30 часова последњег дана горе наведеног рока, у 

просторији секретаријата средње Пољопривредне школе са домом ученика ''Рајко 

Боснић'' , Буково-Неготин, са седиштем у Букову-Неготину, на адреси ул. Буковски 

пут бб, 19 300 Неготин. 

 

15)Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  

Отварање понуда је јавно тако да може да присуствује свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Пре почетка јавног отварања, представници понуђача су дужни да комисији 

наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за учешће у 

поступку јавног отварња понуда.  

 
16)Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) 

дана од дана отварања понуда. 

 



17) Контакт  
Александар Милијић, секретар школе, тел. 019-548-755. 

 

18) Остале информације: 

Е-mail адреса: bukovo@mts.rs 

Број факса: 019/542-055 

Конкурсна документација може се преузети преко Портала јавних набавки или интернет 

страни наручиоца bukovo.edu.com. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

         Радомир Златановић 

 

         ___________________ 

 

 

 


