
Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' 

Видаковићева 1а, 23000 Зрењанина 

Дел. број: 16-185/20 

Дана: 24.2.2020. године 

 

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

јавним набавкама (“ Службени гласник РС,“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац: 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' ЗРЕЊАНИН 

Објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА НАБАВКУ  УСЛУГА -  ИЗВОЂЕЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОШ ''Јован 

Јовановић Змај'' из Зрењанина у школској 2019/2020 години обликоване по 

партијама 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Број 2./2020 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца……Основна школа ''Јован Јовановић Змај“ Зрењанин 

ПИБ…………………………………………………..................... 101763694 

Матични број…………………………………….......................... 08002142 

Шифра делатности…………………………….................................... 8520 

web страница …………………………………..... www.oszmaj.edu.rs 

2. Категорија наручиоца 

Установа – основно образовање 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Јавна набавка је обликована по партијама. 

 

 

4. Предмет јавне набавке 

http://www.os/


Предмет јавне набавке  – услуге –  извођење екскурзија за ученике од 1.до 8.разреда. 

5. Назив и ознака из општег речника набавке  

Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања. 

 

6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке 

(www.portal.ujn.gov.rs), као и са web странице Основне школе ''Јован Јовановић Змај“ 

Зрењанин:www.oszmaj.edu.rs 

7. Критеријум за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 

Понуде се подносе у затвореној коверти , односно кутији затворенoj на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Понуђач је дужан да на предњој страни коверте односно на кутији, наведе: ,,Понуда за јавну 

набавку услуга – за Извођење екскурзије за ученике у школској 2019/2020. години'' јавна набавка 

бр. 2./2020- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, 

адресу и контакт телефон.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти односно кутији је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се доставља непосредно или поштом на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“, 

Видаковићева 1 а, 23000 Зрењанин. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  3. марта 

2020. године до 11,30 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

 

 

 

9. Место, време и начин отварања понуда 

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, дана 3. марта  2020. 

године, са почетком у 12,00 часова. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.oszzrenjanin.edu.rs/
http://www.oszzrenjanin.edu.rs/


Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца на адреси:Основна школа ''Јован 

Јовановић Змај“, Видаковићева 1а, Зрењанин. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, активно могу 

учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача. 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 

Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији 

за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. 

Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, и  

потпис  овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не 

може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника,истицање приговора на 

отварање понуда и друго).  

11. Рок за доношење одлуке 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.Одлуку о 

додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у 

року од 3 дана од дана доношења. 

12. Контакт лице  

Јасмина Гукић Мадарас, секретар школе 

Тел/Факс : 023/536 875 

Е–mail адреса: atr@oszmaj.edu.rs 

 

 

       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

                                                                                            ТАЊА РОЂЕНКОВ 

       

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ2./2020 

За комисију, секретар школе Јасмина Гукић Мадарас 

 

 

mailto:sekretar@oszzrenjanin.edu.rs

