
 

 

Република Србија 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЋЕЛЕ-КУЛА

Ниш, Радних бригада 28 

Број: 610-386/7-2019-01 

Датум: 29.10.2019. године 

 

 

 

На основу чланова 55, 57

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

вредности бр. 1.2.1 за 2019. годину

образовању Комисије за спровођење

годину – набавка услуга организовања

ученика од 1. до 4. разреда Основне

бр.610-386/4-2019-01 од 21.10.2019. 

Наручилац), објављује 

 

ПОЗИВ

у поступку јавне набавке мале

организовања екскурзија ученика

разреда Основне школе

 

НАРУЧИЛАЦ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Матични број наручиоца: 

ПИБ наручиоца:  

Врста наручиоца:  

Интернет страница наручиоца

Е-mail адреса наручиоца:  

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка  се сп

оквирног споразума, са једним понуђачем

набавци, у складу са Законом о јавним

набавке. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.1 

ученика од 1. до 8. разреда и наставе

кула” Ниш за школску 2019/20. годину

Ознака и назив из Општег речника

Предметна јавна набавка је обликована

без ПДВ-а и то: 

1) Партија 1 – Услуга организовања

екскурзија – 540.400,00 динара

КУЛА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

55, 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама

. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка

годину (дел. бр.610-386/3-2019-01 од 21.10.2019. 

спровођење поступка јавне набавке мале вредности

организовања екскурзија ученика од 1. до 8. разреда

Основне школе „Ћеле-кула“ Ниш за школску

 21.10.2019. године), Основна школа „Ћеле-кула“ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

набавке мале вредности бр. 1.2.1 за 2019. годину 

ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи

Основне школе „Ћеле-кула“ Ниш за школску 2019/20. 

Основна школа „Ћеле-кула“ 

18108 Ниш, ул. Радних бригада бр. 28

07174365 

100615178 

Установа (просвета-основно образовање

наручиоца:  www.oscelekula.edu.rs 

oscelekula68@gmail.com 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

проводи  у поступку јавне набавке мале вредности

једним понуђачем за сваку партију, а из њега појединачног

Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима

 

1.2.1 за 2019. годину је набавка услуга организовања

наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда

 2019/20. годину. 

речника набавке – 63516000 – Услуге организације

обликована у четири партије, са процењеним вредностима

организовања екскурзије ученика од 1. до 4. разреда

динара без урачунатог пореза на додату вредност

јавним набавкама („Службени 

поступка јавне набавке мале 

 21.10.2019. године) и Решења о 

вредности бр. 1.2.1 за 2019. 

разреда и наставе у природи 

школску 2019/20. годину (дел. 

кула“ Ниш (у даљем тексту: 

годину – набавка услуга 

природи ученика од 1. до 4. 

 2019/20. годину 

бр. 28 

образовање) 

мале вредности, ради закључења 

појединачног уговора о јавној 

актима којима се уређују јавне 

услуга организовања екскурзија 

разреда Основне школе „Ћеле-

организације путовања. 

процењеним вредностима у динарима 

 4. разреда – једнодневна 

вредност; 



2) Партија 2 – Услуга организовања екскурзије ученика од 5. до 7. разреда – дводневна 

екскурзија – 577.500,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност; 

3) Партија 3 – Услуга организовања екскурзије ученика 8. разреда – тродневна екскурзија – 

584.100,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност; 

4) Партија 4 – Услуга организовања наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда - седмодневни 

боравак – 2.214.600,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност. 

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Заинтересовани понуђачи Конкурсну документацију могу преузети са интернет странице 

Наручиоца  www.oscelekula.edu.rs и на Порталу Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и 

Конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до  

06.11.2019. године, до 15 часова. 

Наручилац  ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу 

ће, уколико понуду доставља непосредно, издати потврду о пријему. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, без обзира да ли је понуду послао обичном, 

препорученом или брзом поштом, релевантна је једино чињеница када је Наручилац понуду 

примио, односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у 

којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао 

понуду. 

Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 

ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋЕЛЕ-КУЛА” НИШ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/20. ГОДИНУ Јавна набавка број 1.2.1 за 2019. годину За партију:__________ НЕ 

ОТВАРАТИ, препорученом пошиљком или лично на адресу Основна школа „Ћеле-кула“, 18108 

Ниш, Радних бригада 28“. 

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда тј. 

06.11.2019. године у 19 часова у наставничкој канцеларији Наручиоца, Радних бригада 28, Ниш. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача, уколико 

желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења која ће предати 

Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

Наручилац ће приликом отварања понуда водити Записник у складу са чланом 104. Закона о 

јавним набавкама. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена. 

 

РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНИХ 

СПОРАЗУМА 

Одлуке о закључењу оквирних споразума, Наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од 

дана јавног отварања понуда. 

 

 

 



КОНТАКТ ОСОБЕ 

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 7 до 

15 часова, Факс: 018/232-979, Е-mail: oscelekula68@gmail.com, код Александре Атанасковић – 

секретара и Биљана Јовановић – дипломираног економисте за финансијско рачуноводствене 

послове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за спровођење поступка 

јавне набавке мале вредности 

бр. 1.2.1 за 2019. годину – 

набавка услуга организовања екскурзија 

ученика од 1. до 8. разреда и наставе у 

природи ученика од 1. до 4. разреда 

Основне школе „Ћеле-кула“ Ниш 

за школску 2019/20. годину 


