
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

ЋУПРИЈА 

Ул. Кнеза Милоша бр. 96 

 Број:  911 

 Дана: 15.07.2019. година 

 

     На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја објављује: 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

         У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Екскурзије и настава у природи у 

школској 2019/2020. години, бр. 3/2019 ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја, као наручилац, 

позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са 

конкурсном документацијом. 

       Понуда мора да бити у целости припремљена у складу са конкурсном документацијом 

и мора да испуњава све услове у поступку јавне набавке по ЗЈН. 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 Пун назив наручиоца Основна школа „Вук Караџић“ 

Адреса наручиоца Ул. Кнеза Милоша бр. 96, Ћуприја 

Матични број 07166826 

Порески идентификациони број (ПИБ) 101527159 

Шифра делатности 85.20 

Број текућег рачуна 840-710660-14   

Телефон 035/8470-809 

Факс 035/8472-460 

Е-mail osvkcup@hotmail.com 

Интернет адреса www.vuk.cuprija.edu.rs 

 

 



2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке бр. 3/2019 услуга – Екскурзије и настава у природи у школској 

2019/2020. години.  

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

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

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

са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр124/2012,14/15 и 68/15) и 

Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурије у основној 

школи ( « Службени гласник РС», бр. 30/2019)и позаконским актима којима се уређују 

јавне набавке а по Одлуци о покретању поступка бр. 903 од 10.07.2019. године. 

4.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума : 

„економски најповољнија понуда“.  

5.   РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

Рок за подношење понуда је 25.07.2019. године до 12 часова, и благовременим ће се 

сматрати све понуде које стигну наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока, до 

12 часова. 

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, 

неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

У року за подношење понуда понуђач може изменити, допунити или опозвати своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи 

који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду, а уколико то учини или не потпише уговор  о јавној набавци када његова понуда 

буде изабрана као најповољнија, наручилац ће закључење уговора понудити првом 

следећем понуђачу чија је понуда била најповољнија. 

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца: ОШ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ ЋУПРИЈА, Ул. Кнеза Милоша бр. 96, 35230 Ћуприја, с тим што ће 

понуђач обавезно на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку услуга, 



Екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години, ЈН бр. 3/2019-НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, а на полеђини коверте 

наводи: назив и адресу понуђача, телефон, Е-mail понуђача и име и презиме особе за 

контакт именовано од стране понуђача. 

6.  ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 Отварање понуда је јавно и извршиће се по истеку рока за подношење понуда, односно 

25.07.2019.године у 12 часова и 15 минута. 

 Отварање понуда ће се обавити у просторијама ОШ „Вук Караџић“ у Ћуприји, улица 

Кнеза Милоша бр. 96.  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.               

 Пре почетка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, уколико нису власници или директори понуђача, дужни су да 

наручиоци предају Овлашћење представника понуђача  на основу којег ће доказати 

овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Представници понуђача који не буду 

поднели писмено Овлашћење  представника понуђача  могу само присуствовати поступку 

отварања понуде али не могу износити примедбе. 

7. РОК У КОМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. 

Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана њеног доношења. 

8.  НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ : 

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет 

адреси:www.vuk.cuprija.edu.rs 

9. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75.и 76. 

Закона о јавним набавкама. 

Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност 

услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  

Лицa за контакт Aна Марковић дипл.правник, телефон 035/8470-809 


