
Република Србија  
Основна школа „22.октобар” Бачки Моноштор 
Деловодни број:    83- 3/2020  
Датум: 22.06.2020. године 

 
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015.) Основна школа „22.октобар” oбјављује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
Назив наручиоца: Основна школа „22.oктобар” Бачки Моноштор 
Адреса: 25272  Бачки Моноштор, ул. Ивана Горана Ковачића 32.  

Интернет страница: www.osbackimonostor.edu.rs 
e-mail: os22oktobar@mts.rs 
 
ПИБ: 101842407 
Матични број: 08062749 
Број рачуна: 840-598660-06 
Шифра делатности: 8520  
 
2. Врста наручиоца: 
Установа основног образовања и васпитања- индиректни корисник буџета. 
 
3. Врста поступка јавне набавке  
Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
 
4. Предмет јавне набавке  
Јавна набавка добара. 
Предмет јавне набавке је куповина 18.000 литара гасног уља екстра лаког евро 
ел за потребе грејања зграде школе. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 
-  09135100  
 
5. Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
 
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет 
страница на којој је конкурсна документација доступна 
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки; објављена је 

на интернет страници Наручиоца: www.osbackimonostor.edu.rs и може се 

преузети преко исте. 
 
7. Начин подношења понуде и рок 
Понуде се подносе до 01.07.2020. године до 10,00 сати, непосредно наручиоцу- 
предаје се преко деловодног протокола писарнице школе сваког радног дана од 
понедељка до петка од 09.00 до 13.00 сати или поштом на адресу наручиоца 
наведену у конкурсној документацији. У случају да се понуда доставља поштом 
битно је да она стигне до наручиоца до 01.07.2020. године до 10,00 сати, без 
обзира када је упућена. Понуда која стигне до наручиоца по истеку наведеног 
дана и сата сматра се као неблаговремена и неће бити разматрана и враћа се 
понуђачу неотворена. 
Понуде се, без обзира на начин достављања, подносе у затвореној коверти или 
кутији на чијој је предњој страни штампаним словима јасно и видно назначено 



следеће: ,,Понуда за јавну набавку (добра ) – гасно уље екстра лако 
евро ел , ЈН бр 02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини пун назив, адресa 

и број телефона понуђача. 
8. Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање понуда обавиће се дана 01.07.2020. године у 10.10 часова у 
седишту Наручиоца у БАЧКОМ МОНОШТОРУ,  ул. Ивана Горана Ковачића бр.32 
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, предају 
комисији за јавну набавку наручиоца писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
10. Рок за доношење одлуке 
Рок за доношење одлуке је 8 дана од дана јавног отварања понуда, и биће 
објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници ош „22.октобар“ 
Бачки Моноштор. 
11. Лице за контакт  
Снежана Перишкић секретар школе, телефон 025/807-530, 

e/mail:os22oktobar@mts.rs  

 
 

 

 
Комисија за јавне набавке 

 


