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На основу  чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'' , бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку је сачинила: 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ХРАНА ЗА УЧЕНИКЕ БРОЈ ЈН 1/2016 

 

Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Јован Јовановић Змај“, 23000 Зрењанин, ул. 

Видаковићева број 1/а, интернет страница наручиоца: www.oszmaj.edu.rs 

 

Врста наручиоца: Установа. 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности – набавка добара – храна 

за ученике, редни број 1/2016, који се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатни услов за учешће у 

поступку предвиђене Законом о јавним набавкама (члан 75. став 1. тачка 1) до 5) и 76.), а 

испуњеност  услова из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) понуђач доказује на начин предвиђен чланом 

77. став 4. Закона о јавним набавкама, достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. Начин доказивања испуњености услова 

из члана 75.став 1. тачка 5) и додатног услова из члана 76. Закона о јавним набавкама одређен је у 

конкурсној документацији. 

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са конкурсном документацијом. 

 

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

Добра – храна за ученике; 15000000- храна,пиће, дуван и сродни производи 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије, и то: 

 

1. Партија 1 – Хлеб, пециво и други пекарски производи, ознака из општег речника набавки: 15810000– 

хлебни производи, свежа пецива и колачи. 

2. Партија 2 – Намирнице и други прехрамбени производи, ознака из општег речника набавки: 

15800000-разни прехрамбени производи;  

3. Партија 3 – Готова кувана јела, ознака из општег речника набавки: 15894300 – готова јела. 

Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације.  

 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда:Позив за подношење понуда за предметну 

јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 

дана 20.06.2016.године. 

 

 

 

 

 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

                          Број: 16-430/16 

Датум: 21.06.2016.године 

Зрењанин 

ул. Видаковићева бр. 1/а 
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Датум објављивања обавештења о продужењу рока: Обавештење о продужењу рока 

објављено је дана 21.06.2016.године. 

 

Разлог за продужење рока: рок за подношење и отварање понуда се продужава из разлога што 

је Наручилац извршио измену Конкурсне документације а у складу са чланом 63 став 5. ЗЈН. 

 

Време и место подношење понуда ( НОВИ РОК ): 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца ОШ „Јован 

Јовановић Змај“, Видаковићева 1/а, 23000 Зрењанин,  најкасније до дана 29.06.2016.године  до  

8:00 часова.  

 

Време и место отварања понуда ( НОВИ РОК ): Отварање благовремено приспелих понуда 

обавиће се дана 29.06.2016.године, у просторијама Основне школе „Јован Јовановић Змај“ 

Зрењанин, са почетком: 

-за партију 1 у 8:30 часова 

-за партију 2 у 9:00 часова 

-за партију 3 у 9:30 часова. 

 

 

 

                                                                                                                 Комисија за јавну набавку 

                                                                                             Наташа Радаковић, дипл.правник 


