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OСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.182/1 

Дана:13.2.2019. 

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 

 

ʇ ʆ ɿ ʀ ɺ  

ɿɸ ʇʆɼʅʆʐɽɳɽ ʇʆʅʋɼɸ 

 ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ ʄɸʃɽ ɺʈɽɼʅʆʉʊʀ - ʋʉʃʋɻɽ ʇʈɽɺʆɿɸ 

ʋʏɽʅʀʂɸ  

ʆɹʃʀʂʆɺɸʅɸ ʋ ɺʀʐɽ ʇʆʉɽɹʅʀʍ ʀʉʊʆɺʈʉʅʀʍ ʎɽʃʀʅɸ (ʇɸʈʊʀɱɸ) ʀ ʊʆ: 

ʇʘʨʪʠʿʘ 1. ï ʄʘʣʦ ɹʘʚʘʥʠʰʪʝ (ʧʨʝʢʦ ɹʨʟʝ ʚʨʙʝ)-ʤʘʪʠʯʥʘ ʰʢʦʣʘ-ʄʘʣʦ ɹʘʚʘʥʠʰʪʝ  

ʇʘʨʪʠʿʘ 2. ï ɾʘʨʢʦʚʘʮ-ʂʨʝʯʘʥʩʢʘ ʫʣʠʮʘ-ʤʘʪʠʯʥʘ ʰʢʦʣʘ-ʂʨʝʯʘʥʩʢʘ ʫʣʠʮʘ-ɾʘʨʢʦʚʘʮ 

ʇʘʨʪʠʿʘ 3. ïʄʦʩʪ-ʤʘʪʠʯʥʘ ʰʢʦʣʘ-ʄʦʩʪ 

ɱʅ ʙʨ.1-III/ 2019 

1. ʇʆɼɸʎʀ ʆ ʅɸʈʋʏʀʆʎʋ: 

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. ɺʈʉʊɸ ʅɸʈʋʏʀʆʎɸ: просвета. 

3. ɺʈʉʊɸ ʇʆʉʊʋʇʂɸ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ: јавна набавка мале вредности.  

ʆʇʀʉ ʇʈɽɼʄɽʊɸ ʅɸɹɸɺʂɽ, ʅɸɿʀɺ ʀ ʆɿʅɸʂɸ ʀ ʆʇʐʊɽɻ ʈɽʏʅʀʂɸ 

ʅɸɹɸɺʂɽ: услуга превоза ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин који станују на 

удаљености већој од 4 km од седишта школе-60130000-Услуга друмског путничког 

превоза за посебне намене. 

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

- Партија 1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало Баваниште 

- Партија 2. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-Жарковац 

- Партија 3. –Мост-матична школа-Мост. 

4. ʇʨʦʮʝˁʝʥʘ ʚʨʝʜʥʦʩʪ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʿʝ 2.100.000,00 ʜʠʥʘʨʘ ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ ʠ ʪʦ: 

Партија бр.1 – 1.345.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.2 – 710.000,00 динара са ПДВ-ом 

Партија бр.3 - 45.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

5. ʂʈʀʊɽʈʀɱʋʄ, ɽʃɽʄɽʅʊʀ ʂʈʀʊɽʈʀɱʋʄɸ ɿɸ ɼʆɼɽʃʋ ʋɻʆɺʆʈɸ 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

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

изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок 
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буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл.глсник РС“ бр.119/12 и 68/15), а ако је и рок плаћања 

исти, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења 

понуде.  

6. ʅɸʏʀʅ ʇʈɽʋɿʀʄɸɳɸ ʂʆʅʂʋʈʉʅɽ ɼʆʂʋʄɽʅʊɸʎʀɱɽ, ʆɼʅʆʉʅʆ 

ʀʅʊɽʈʅɽʊ ɸɼʈɽʉɸ ɻɼɽ ɱɽ ʂʆʅʂʋʈʉʅɸ ɼʆʂʋʄɽʅʊɸʎʀɱɸ ɼʆʉʊʋʇʅɸ 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, на интернет 

адреси наручиоца: www.zmajkovin.edu.rs и у секретаријату школе на адреси наручиоца Трг 

Жарка Зрењанина бр.7. 

7. ʅɸʏʀʅ ʇʆɼʅʆʐɽɳɸ ʇʆʅʋɼɽ ʀ ʈʆʂ 

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, ʩʘ ʥʘʟʥʘʢʦʤ: ,,ʇʦʥʫʜʘ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʫʩʣʫʛʝ ï ʧʨʝʚʦʟ ʫʯʝʥʠʢʘ, ЈН бр.1-III /2019, 

Партија бр._______ - НЕ ОТВАРАТИ”.  

ʇʦʥʫʜʘ ʩʝ ʩʤʘʪʨʘ ʙʣʘʛʦʚʨʝʤʝʥʦʤ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʧʨʠʤˀʝʥʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʜʦ 

5.3.2019.ʛʦʜʠʥʝ ʜʦ 1130 ʯʘʩʦʚʘ. 

8. ʄɽʉʊʆ, ɺʈɽʄɽ ʀ ʅɸʏʀʅ ʆʊɺɸʈɸɳɸ ʇʆʅʋɼɸ 

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

5.3.2019.ʛʦʜʠʥʝ ʫ 1200 ʯʘʩʦʚʘ, у просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин Трг 

Жарка Зрењанина бр.7. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

9. ʋʉʃʆɺʀ ʇʆɼ ʂʆɱʀʄɸ ʇʈɽɼʉʊɸɺʅʀʎʀ ʇʆʅʋɫɸʏɸ ʄʆɻʋ ʋʏɽʉʊɺʆɺɸʊʀ 

ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ʆʊɺɸʈɸɳɸ ʇʆʅʋɼɸ 

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. ʈʆʂ ɿɸ ɼʆʅʆʐɽɳɽ ʆɼʃʋʂɽ 

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. 

11. ʃʀʎɽ ɿɸ ʂʆʅʊɸʂʊ 

Драгана Михајлов, дипломирани правник-секретар школе. 

Тел/факс:013/741-300. 

e-mail: zmajkovin@gmail.com  

http://www.zmajkovin.edu.rs/

