
Основна школа ''Јован Миодраговић'' 

Јавна набавка радова на уклањању препрека за особе са инвалидитетом 

                                            -Јавна набавка мале вредности- 

Позив за подношење понуда 

 (ЈНМВ 4/18) 

Београд, децембар  2018. године 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ“ 

ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1, БЕОГРАД 

БРОЈ:1012-2 /2018 

12. 12. 2018. године  

 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12, 14/15 и 68/15)  

 

Основна школа ''Јован Миодраговић'' 

Војводе Драгомира 1, Београд  

упућује 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А 

 

Назив наручиоца: Основна школа ''Јован Миодраговић'' 

Адреса наручиоца: Војводе Драгомира 1, Београд 

Интернет страница Наручиоца: www.osjovanmiodragovic.edu.rs 

Врста наручиоца: Образовна установа 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

 

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Радови на уклањању препрека за особе са инвалидитетом  

- Назив и ознака из општег речника набавке:  

Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову, шифра из О.Р.Н. је 45262000 

- Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена. 

- Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: 

Документација се може преузети на на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца. 

- Рок и начин подношења понуде: 

Рок за подношење понуда је 21. 12. 2018. године у 12,00 часова. Понуде се подносе лично или 

препорученом пошиљком, на адресу: Основна школа ''Јован Миодраговић'' Београд, 

Војводе Драгомира 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова на 

уклањању препрека за особе са инвалидитетом (ЈНМВ 4/18)- КОМИСИЈСКИ 

ОТВОРИТИ”. 

- Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски одмах по истеку рока за подношење понуда, 

односно дана 21. 12. 2018. године, са почетком у 12,30 часова у просторијама Наручиоца: 

Војводе Драгомира 1, Београд. 

- Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али у поступку отварања 

понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који најкасније до 

почетка отварања понуда доставе писано овлашћење за представљање у поступку јавне 

набавке. 

- Рок за доношење одлуке: оквирни рок од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда. 

- Лице за контакт: Јасмина Танасић, контакт телефон: 011/344-2268. Адреса електронске 

поште jovanmiodragovic@eunet.rs. 

http://www.osjovanmiodragovic.edu.rs/

