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OСНОВНА ШКОЛА 

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.893/1 

Дана:1.11.2017. 

К О В И Н 

 

На основу члана 39. став 5. и чланова 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним 

овим позивом и конкурсном докуметацијом 

 

П О З И В  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

УСЛУГА-ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА 

УЧЕНИКА I-VIII РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГOДИНУ 

ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА И ТО: 

Партија 1.-екскурзија ученика I разреда и ком.одељења   

Партија 2.- екскурзија ученика II разреда 

Партија 3.-екскурзија ученика III разреда   

Партија 4.-екскурзија ученика IVразреда    

Партија 5.- екскурзија ученика V разреда 

Партија 6. – екскурзија ученика VI разреда 

Партија 7. – екскурзија ученика VII разреда  

Партија 8.- екскурзија ученика VIII разреда  

ЈН бр.2-III/2017 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

Назив: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин  

Адреса: Трг Жарка Зрењанина бр.7, 26220 Ковин 

Телефон/факс:013/741-300 

Интернет страница наручиоца: www.zmajkovin.edu.rs 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета. 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности.  

4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА И ОПШТЕГ РЕЧНИКА 

НАБАВКЕ: набавка услуга – организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за 

школску 2017/2018.годину. 

Назив и ознака из општег речника набавке-услуге организације путовања-

63516000. 

Набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то: 

Партија 1.-екскурзија ученика I разреда и комбинованог одељења 

Партија 2.- екскурзија ученика II разреда 

Партија 3.-екскурзија ученика III разреда 
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Партија 4.- екскурзија ученика IV разреда  

Партија 5.- екскурзија ученика V разреда 

Партија 6. – екскурзија ученика  VI разреда 

Партија 7. – екскурзија ученика VII разреда  

Партија 8.- екскурзија ученика VIII разреда  

 

5. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 Oдлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 

 цена“, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна понуђена цена са 

 ПДВ-ом (укупно плативи износ понуђачу). 

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 

 изабрана понуда оног понуђача који понуди већи број гратиса по одељењу за 

 ученике, а ако је и број гратиса по одељењу за ученике исти, као најповољнија биће 

 изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде. 

 

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ДОСТУПНА 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, на 

интернет адреси наручиоца www.zmajkovin.edu.rs и у просторијама наручиоца на 

адреси у Ковину Трг Жарка Зрењанина бр.7. 

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

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

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

понуди. 

Понуду доставити на адресу: OШ “Јован Јовановић Змај“ Ковин, Трг Жарка 

Зрењанина бр.7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – организовање 

екскурзија ученика I-VIII разреда ЈН бр.2-III/2017, Партија бр._____ - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

17.11.2017.године до 930 часова, без обзира на начин доставе. 

 

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

17.11.2017.године у 1000 часова, у просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

Трг Жарка Зрењанина бр.7. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
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9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за 

учествовање у отварању понуда. 

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 

одбије све неприхватљиве понуде. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац 

доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду. 

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену 

већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне 

цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене 

вредности јавне набавке. 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања 

понуда. 

У случајевима из члана 109. Закона, Наручилац ће донети одлуку о обустави 

поступка.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи 

уговор са изабраним понуђачем, ако се у складу са Упутством за реализацију 

екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар 

просвете, науке и технолошког разваја број 610-00-790/201-01 од 

16.09.2010.године не прибави претходна писмена сагласност родитеља за 60 % 

ученика истог разреда, а изузетно за 60% ученика одељења за екскурзију. 

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Драгана Михајлов, дипломирани правник-секретар школе. 

Тел/факс:013/741-300 

Тел:013/741-052 

e-mail: zmajkovin@gmail.com 

 

 

  


