
Основна школа „Стеван Книћанин“ 

Жарка Зрењанина 4 

23265 Книћанин 

Тел.023-867-001  
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Број: 103/19 

Датум: 06.03.2019. 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Број 1.1.1/2019 

НАБАВКА УЖИНЕ ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ 

 

           На основу члана 55 став 1 тачка 2, члана 60 став 1 тачка 2 Закона о јавним 

набавкама ( „Службени Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: 

Закон ) и члана 6  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл. гласник РС” 

бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 69/19 од  

25.02.2019. године, 

 

Наручилац: 

Основна школа „Стеван Книћанин“ 

Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин 

ПИБ 101763901 

МБ 08220662 

email: os.stevan.knicanin@gmail.com 

интернет  страна: www.osstevanknicanin.edu.rs  

 

позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном 

документацијом за јавну набавку мале вредности –добара, набавка ужине за децу и 

ученике, обликована по партијама од 1 до 3 за 2019. годину бр. 1.1.1/2019 ( Партија 1. – 

смрзнуто тесто, Партија 2. – Пекарски производи и Партија 3. – намирнице и други 

прехрамбени производи ). 

Назив и ознака  из општег речника јавне набавке je  

ОРН  15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи 

 

           Понуде се припремају и достављају у складу са позивом и конкурсном 

документацијом. 

           Позив и конкурсна документација се објављују на Порталу Управе за јавне 

набавке, на следећој интернет адреси: www.ujn.gov.rs и интернет страници школе на 

следећој адреси: www.osstevanknicanin.edu.rs  

 

           На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама, 

 Закон о општем управном поступку, 

 Закон о облигационим односима, 

 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, 

mailto:os.stevan.knicanin@gmail.com
http://www.osstevanknicanin.edu.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.osstevanknicanin.edu.rs/


 Друга подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама. 

 

           У поступку јавне набавке мале вредности понуђачи могу да поднесу само једну 

понуду. Понуђачи могу да поднесу понуду за једну или више партија. 

           У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. 

           Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена. 

 

Начин и место подношења понуде: 

 

           Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се лично или путем поште, 

у затвореној и запечаћеној коверти, попуњене читко, штампаним словима, на српском 

језику, на адресу  Наручиоца: ОШ „Стеван Книћанин“, Жарка Зрењанина 4, 23265 

Книћанин, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,Понуда за јавну набавку добара – 

ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 3 за 2019. годину, број ЈНМВ 

1.1.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. На коверти 

назначити за коју се партију понуда подноси.  

На полеђини коверте обавезно навести: 

- назив, адресу, број телефона и е-маил адресу понуђача и име особе за контакт. 

 

          Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је 14.03.2019. 

године  до 09:30 часова. 

 

           Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране понуђача до рока 

наведеног у претходном ставу.  

          Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим. Све неблаговремене примљене понуде, Комисија за 

јавне набавке мале вредности вратиће неотворене понуђачима са назнаком да су 

поднете неблаговремено, по протеку рока за пријем понуда.  

          Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана 

од дана отварања понуда. 

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне 

документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима 

на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на Порталу јавних 

набавки и интернет страници. 

 

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда у 

Основнoj  школи „Стеван Книћанин“ у Книћанину, ул. Жарка Зрењанина бр. 4, дана 

14.03.2019. године са почетком у 10:00 часова. 

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача који морају имати писмено овлашћење (пуномоћ), која се предаје Комисији 

пре отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато од стране понуђача на обрасцу из 

Конкурсне документације, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број 

пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а 

који ће  потписати записник  и преузети примерак истог. 



  Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да 

приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању 

понуда.  

  Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је 

дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда. 

           Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде, ако је прибавио 

најмање једну прихватљиву понуду. 

           Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана 

јавног отварања понуде. Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

 

Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење 

уговора о јавној набавци 

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. www.poreskauprava.gov.rs 

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и 

заштите животне средине www.merz.gov.rs. 

- Подаци о заштити при запошљавању и  условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs. 

 

Лице за контакт: 

директор школе – Зоран Спасић, секретар школе – Рената Штетић, на тел/факс: 

023/867-600, мејл os.stevan.knicanin@gmail.com 

 

 

 

 

    Директор школе 

         Зоран Спасић 

 

 ______________________ 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/

