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Аутономна Покрајина Војводина 
ОШ “Иса Бајић“ Кула 
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Дана:03.02.2014. године 
 
 
 

На основу члана 39 и 55 став 1, тачка 2 и члана 57, став 1 Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12), наручилац, ОШ“Иса Бајић“ Кула путем 
Комисије за јавну набавку, објављује 

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
1. Назив и адреса наручиоца:ОШ“Иса Бајић“ Кула,Лењинова 28, путем Комисије за 

јавне набавке, спроводи поступак јавне набавке. 
2. Врста наручиоца: Установе и друге јавне службе.  
3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 
4. Број јавне набавке: 1/2014 
5. Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој 

спецификацији(ознака из ОРН 09310000-електрична енергија)-уз испуњеност услова из 
конкурсне документације. 

6. Конкурсна документација може се преузети на интернет страници наручиоца 
www.isabajic.net  и на  Порталу управе за јавне набавке Београд или непосредно на 
адреси наручиоца ул. Лењинова 28 у Кули, канцеларија секретара школе са 
претходном најавом од једног дана на број телефона 025/722-313. 

7. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању 
и условима рада могу се прибавити код пореске јединице општине Кула (за део 
локалне - општинске надлежности), интернет адреса www.kula.rs , а за остале 
податке код надлежних државних органа.  

8. Понуде се достављају поштом, препорученом пошиљком (пакетом) или непосредно у 
канцеларију секретара ОШ“Иса Бајић“ Кула, Лењинова 28, до 17. Фебруара  2014. 
године до 12 часова.  

9. Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока из претходне тачке, тј. 
17.фебруара 2014. године у 12,30 часова у просторијама наручиоца. 

10. Понуђачи, односно њихови овлашћени представници могу учествовати у поступку 
отварања понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица 
(органа) или оверен препис или фотокопију оверену од стране надлежног државног 
органа или органа локалне самоуправе.  

11. Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања 
понуда.  

12. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 _____________________________ 
                                                                                     

(М.П.) 
 

http://www.kula.rs/

