
 
Република Србија 

ОСНОВНА ШКОЛА„ БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ ШИШАВА 

16210 Власотинце 

Број:  179 

Датум: 29.5.2019. године 
                                                                    

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и 60. Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник Републике Србије» број 124/12  и 68/15), и Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности број 177 од  дана 28.5..2019. године и решења 
о образовању Комисије за јавну набавку  број 178 од 28.5..2019 .год. упућује се  

 
1. ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 6/19  

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добро 
набавка намерница за ужину ученика у  ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава  
у школској 2019/20  години. 

 
1) Наручилац 

          Основна школа „Браћа Миленковић“ Шишава,16210 Власотинце позива понуђаче 
да припреме и поднесу своју понуду за јавну набавку мале вредности добро набавка 
намерница за ужину ученика у  ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава  у школској 2019/20 
години. 

2) Врста поступка јавне набавке 
Набавка мале вредности члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/12 и 68/15) 
3) Предмет јавне набавке. 

        Предмет јавне набавке је набавка добро- набавка намерница за ужину ученика у  
ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава  у школској 2019/20 години. набавка је обликована 
по партијама и то 2 партије.                                                                             

4) Назив и ознака из општег речника набавке је:  
Набавка се води под редним бројем: 15000000 храна, пиће, дуван и сродни 

производи 
  
5) Право учешћа: имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове у складу са чл. 75 и 76 Закона. Услови који сваки понуђач треба да 
испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова ближе су одређени 
конкурсном документацијом. 

6) Критеријум и елементи за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 
7) Начин преузимања конкурсне документације, односно на порталу јавних 

набавки где је конкурсна документација доступна 
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију  

у просторијама ОШ „Браћа Миленковић“ Шишава, сваког радног дана од 8 до 13 
,часова.  Такође, конкурсна документација је доступна на Порталу Управе за јавне 
набавке и интернет страни: w.w.w. osbm.edu.rs. 

 8) Начин и рок подношења понуде 



Понуду, са припадајућом документацијом, доставити препорученом поштом или 
непосредно (лично), на адресу: Основна школа „Браћа Миленковић“ Шишава,са 
назнаком „понуда за јавну набавку добро набавка намерница за ужину ученика у  ОШ „ 
Браћа Миленковић“ Шишава у школској 2019/20  години.                                                                             
6/2019 – „ не отварати“,  а на полеђини коверта наводи се име понуђача, адреса, особа 
за контакт и телефон. Школа не одговара и не узима у обзир кашњење поште и 
курирске службе. Рок за подношење понуда је осам дана од дана објављивања . 
Понуда се доставља обавезно у запечањеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена коверта онаква каква је предата. Понуда коју наручилац 
није примио у року одређеном за подношење понуде, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом и 
неће се разматрати. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Било би пожељно 
да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови и печат. 

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова из чл.75 и 76 
Закона. 

Све понуде које стигну до 7.6.2019.године до 11 часова сматраће се 
благовременим. 

8) Понуда са варијантама није дозвољена. 
9) Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање понуде одржаће се  у просторијама Основне школе „Браћа 

Миленковић“ Шишава  7.6..2019. године у 12 часова.  
10) Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора , наручилац ће донети у року од 3 дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. Тачка 5.Закона. 
11) Лице за контакт 
Особа за контакт: Биљана Нисић ,секретар школе, тел. 016/875-977    

      
 
                                                                                 Директор школе, 
       Владислав Горуновић 

 
 
 
 

 

 

 

 


