
ОСНОВНА  ШКОЛА “ВУК  КАРАЏИЋ“ 

Хајдук Вељка бб 

21480  С Р Б О Б Р А Н 

Тел: 021/730-040 

E-mail: osvuk_srbobran@neobee.net  

 

Eв.бр. 27/2-3-2018 

Датум: 16.01.2018. године 

 

ПОЗИВ   ЗА   ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДA   

(ЈН број: 01/2018) 
 
 

Назив наручиоца:  ОШ“Вук Караџић“ Србобран 

 

Адреса наручиоца: Хајдук Вељка бб, 21480 Србобран 

 

Врста наручиоца: Установа 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

 

Врста предмета: набавка добара 

 

Предмет набавке: ужина за ученике  

 

Набавка није обликована по партијама. 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 

 Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најнижа 

понуђена цена. 

 У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више 
понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће извршити избор тако што ће 
предност имати, редом све до избора најповољније понуде, понуђач:  

1. који је понудио дужи рок важења понуде. 

2. чија је понуда раније примљена. 
 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 

Конкурсна документација се преузима лично у просторијама ОШ “ВУК  

КАРАЏИЋ“, Хајдук Вељка бб, Србобран или на Порталу јавних набавки: 

http://portal.ujn.gov.rs/  од  16.01.2018. године  (након објављивања позива и 

конкурсне документације на Порталу јавних набавки). 
 

 Понуде са потребном документацијом поднoсе се у затвореним ковертама са 

назнаком: “Понуда Јавна набавка бр. 01/2018- Не отварати“, на адресу ОШ “ВУК  

КАРАЏИЋ“, Хајдук Вељка бб, 21480 Србобран, до 24.01.2018. године до 10:00 

часова. 

Понуде које наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно које су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу 
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подносити, сматраће се неблаговременим, и по окончању поступка отварања 

понуда, вратиће се неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 

или опозове 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 уколико не потпише уговор који му је 

додељен Одлуком о додели уговора о јавној набавци, наручилац ће закључити 

уговор са првим следећим  најповољнијим понуђачем. 
 

Место, време и начин отварања понуда: 
 

Поступак отварања понуда обавиће се 24.01.2018. године у 15,00 часова у 

присуству овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица на адреси 

наручиоца ОШ “ВУК  КАРАЏИЋ“, Хајдук Вељка бб, Србобран.  
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 
 

 Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања 

понуда,  пре почетка отварања понуда морају имати овлашћење за учествовање у 

поступку отварања понуда искључиво у оригиналу. 

 Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, 

представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује 

у поступку отварања. 

 Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, 

неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног 

документа (лична карта, пасош, возачка дозвола, итд.). 
 

Рок за доношење одлуке:  

 Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може тражити од 

понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави оверене фотокопије (уз 

подношење оригиналне документације само на увид) доказа о испуњености услова за 

учешће у поступку набавке.  

 Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета 

најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, и биће достављена свим 

понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења и биће објављена на Порталу 

јавних набавки, у року од три дана од дана њеног доношења.  
 

Обустава поступка јавне набавке:  

 Уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона, 

Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке.  

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, сходно одредбама члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Наручилац ће у Одлуци о 

обустави поступка јавне набавке посебно образложити, односно навести разлоге 

обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. 

Закона.  

 Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне 

набавке, као и да у реализацији  већ закључених уговора, а у складу са потребама 

наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.  

 



Рок за подношење захтева за заштиту права: износи пет дана од дана 

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, без обзира на 

начин подношења захтева. 
  

Закључење уговора о додели јавне набавке:  
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та 

понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 

закључити уговор са понуђачем у року од 2 (два) дана од дана када понуђач прими 

одлуку о додели уговора.  

 

 

Остале информације:  

 Понуда са  варијантама није дозвољена. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Понуда мора бити у складу са захтевима Наручиоца, према техничким 

карактеристикама (спецификацији) набавке.  

 

Лице за контакт: 

Бранкица Алексић, члан комисије за јавну набавку 

електронска пошта: brankicaa55@gmail.com  

тел: 021/730-040 

 

 

 

 

 


