
Основна школа ,,Јован Јовановић Змај'' Зрењанин 

Адреса : Видаковићева број 1А 

Зрењанин  

Дел.број: 16/329 - 4 

Датум : 10.06.2015. године  

На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласника РС“, број 124/12) 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

врста поступка:  

јавна набавка мале вредности 1/2015 

обликована у партијама (1-3) 

1.Предмет јавне набавке: набавка хране за ученике, редни број ЈНМВ 1/2015. 

Назив и ознака из општег речника набавки: храна, пиће, дуван и сродни производи - 

15000000 

2. Опис предмета јавне набавке:  

Предмет јавне набавке су добра - храна за ученике. 

Ознака из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи – 15000000 

Предмет јавне набавке је обликован у три партије и то: 

Партија 1 - Хлеб, пециво и други пекарски производи – 15810000  

(назив из општег речника набавки : хлебни производи, свежа пецива и колачи) 

Партија 2 – Намирнице и други прехрамбени производи – 15800000 

(назив из општег речника набавки: разни прехрамбени производи) 

Партија 3 – Готова кувана јела – 15894300  

(назив из општег речника набавки: готова јела) 



3. Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова,...) 

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 

76.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) о чему су дужни да 

приложе доказе прописане чланом 77. Закона (докази који се прилажу биће ближе 

одређени у конкурсној документацији).  

4. Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

5. Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок,...) 

Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у 

просторијама Основне школе ,,Јован Јовановић Змај''  у Зрењанину, сваког радног дана од 

11,00 до 13,00 часова, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца  www.oszmaj.edu.rs . 

6. Подношење понуда (рок, време, начин, назнака,...): 

Заинтересовани понуђачи треба да поднесу своју понуду у року од 8 дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки управе за јавне 

набавке, односно  до 18.06.2015. године до 9,00 часова.  

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу примаоца: Основна школа ''Јован 

Јовановић Змај'' Зрењанин, Видаковићева бр. 1А, 23000  Зрењанин. На полеђини коверте 

читко написати назив, број телефона и адресу понуђача.  

7. Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...): 

Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама Основне школе ,,Јован Јовановић Змај'' 

Зрењанин, улица Видаковићева бр.1А, задњег дана рока за подношење понуда, односно 

дана 18.06.2015. године и то: за партију 1: у 9,15 часова  

 за партију 2: у 11,00 часова 

  за партију 3: у 12,00 часова  

  У поступку могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

8. Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора донеће се у року од 8 дана од дана отварања понуда. 

9. Контак (особа, место, време, број телефона, е- mail адреса...) 

http://www.oszmaj.edu.rs/


Контакт особа је секретар, Гиза Гогић. број телефона: 023/536-875 или 060/536-8752 у 

времену од 11,00 до 13,00 часова; e-mail: atr@oszmaj.edu.rs 

10. Остале информације:  

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом.  

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

             

         Председник комисије 

         _____________________ 

                 (Гиза Гогић) 

 

 


