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На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2) и Прилога 3. Б 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 

тексту: ЗЈН) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел. бр. 01-

398 од 20.09.2019. године, број ЈНМВ 01/2019, објављује се: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -  

ЂАЧКА УЖИНА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: ЈНМВ 01/2019 

 

Наручилац позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу  понуду  у складу 

са ЗЈН, овим позивом и  конкурсном документацијом. 

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне 

набавке. 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Адреса: Интернационалних бригада број 57, 19300 Неготин 

Интернет страница: www.osbradicevicnegotin.nasaskola.rs 

Матични број........................07314191 

Шифра делатности...............85.20  

ПИБ.......................................100565415 

Текући рачун.........................840-4667760-59 (родитељски подрачун) 

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Установа - просвета 

 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 

са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
4. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 

НАБАВКИ 
Предмет јавне набавке мале вредности су добра – ђачка ужина за школску 2019/2020. 

годину за потребе Основне школе „Бранко Радичевић“ Неготин. 

Добра – ђачка ужина за школску 2019/2020. годину, која су предмет јавне набавке, 

користиће се за потребе исхране ученика Основне школе “Бранко Радичевић“ Неготин, 

тј. за ученике у матичној школи у Неготину, ул. Интернационалних бригада број 57. 

Ознака из општег речника набавки: 03222111 – банане, 03222240 – мандарине, 

03222321 – јабуке, 15511000 – млеко, 15551300 – јогурт, 15811000 – хлебни производи, 

15812000 – пецива и колачи, 15831200 – бели шећер, 15864100 – чај у врећицама.  

 

5. ПАРТИЈE 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
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6. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 

цена без ПДВ-а. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 

важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 

исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 

само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Заинтересовани Понуђачи могу извршити преузимање конкурсне документације на 

Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и Интернет страници Наручиоца 

www.osbradicevicnegotin.nasaskola.rs 

 

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и контакт телефон понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин, улица 

Интернационалних бригада број 57, 19300 Неготин, са назнаком на предњој страни 

коверте: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара – ђачка ужина за 

школску 2019/2020. годину, број ЈНМВ 01/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

02.10.2019. године до 13:00 часова 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда 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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

У складу са чланом 87. ставом 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду у року за подношење понуде, на начин који је одређен за подношење 

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

своју понуду. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Све измене или допуне представљају саставни део Конкурсне документације.  

Стране (листови) које садрже извршене измене прилажу се Конкурсној документацији 

уместо страна које замењују, а уколико је извршена допуна Конкурсне документације, 

нове стране се додају Конкурсној документацији. 

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које 

замењују, с тим да ће се броју стране додати и слово, док ће нове стране, којим се 

Конкурсна документација допуњује бити обележене новим бројевима. 

Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са комплетном конкурсном 

документацијом, одбиће се као неприхватљива. 

 

9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Отварање се врши у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у 

Неготину, ул. Интернационалних бригада број 57, последњег дана рока за достављање 

понуда 02.10.2019. године, са почетком у 13:30 часова. 

Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о 

отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. ЗЈН. Записник о отварању понуда, 

након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и 

присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник. 

Записник се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у 

року од три дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

 

10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да 

наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за 

учешће у поступку јавног отварања. 

 

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног 

отварања понуда. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних шест месеци. 
 

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Живић Небојша, тел: 019/542-735; телефон/факс: 019/544-020; моб. 064/49-77-593; 

e-mail (електронска пошта): osbranko.ng@gmail.com 

 

 


