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На основу  чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'' , бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ОШ „Вук Караџић“ Зрењанин објављује: 
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“, 23101 Зрењанин, ул. Др Славка 

Жупанског 3. 

 

Врста наручиоца: Установа. 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности – набавка добара – храна 

за ученике, редни број 2/2020, који се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатни услов за учешће у 

поступку предвиђене Законом о јавним набавкама (члан 75. став 1. тачка 1) до 5) и 76.), а 

испуњеност  услова из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) понуђач доказује на начин предвиђен чланом 

77. став 4. Закона о јавним набавкама, достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. Начин доказивања испуњености услова 

из члана 75.став 1. тачка 5) и додатног услова из члана 76. Закона о јавним набавкама одређен је у 

конкурсној документацији. 

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са конкурсном документацијом. 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  

Добра – храна за ученике; 15000000- храна,пиће, дуван и сродни производи 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије, и то: 

 

1. Партија 1 – Хлеб, пециво и други пекарски производи, ознака из општег речника набавки: 15810000– 

хлебни производи, свежа пецива и колачи. 

2. Партија 2 – Намирнице и други прехрамбени производи, ознака из општег речника набавки: 

15800000-разни прехрамбени производи;  

3. Партија 3 – Готова кувана јела, ознака из општег речника набавки: 15894300 – готова јела. 

Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације.  

 

Критеријуми и елементи критеријума за доделу уговора: Одлука о додели уговора за предметну 

набавку донеће се применом критеријума најниже понуђене цене, најдуже у року од 8 дана од 

дана отварања понуда. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће 

се доделити понуђачу који је први доставио понуду.  

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на Порталу 

јавних набавки, интернет адреса http://portal.ujn.gov.rs,интернет страници Наручиоца http://www. 

vuk.edu.rs  или адреси Наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“, 23101 Зрењанин, Др Славка 

 ОШ„ВУК КАРАЏИЋ 
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Жупанског број 3. Конкурсна документација може бити достављена и путем поште или 

електронском поштом, на писани захтев заинтересованог лица. 

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним 

информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће 

благовремено објављивати на Порталу јавних набавки.  

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на 

Порталу за јавне набавке из претходног става. 

 

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 

благовремено добити исправни подаци о: 

 Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија, Република Србија), адреса: Саве Машковића 

3-5, Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.  

 Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за 

заштиту животне средине (Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, 

интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту животне 

средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за 

заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs. 

 Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања , адреса: Немањина 22-26, 

Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси непосредно или путем поште. 

 

Рок за подношење: Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до дана 04.6.2020.године до 9:00 часова.  

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 150 дана од дана отварања понуда. 

 

Понуђач понуду подноси у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу 

наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“, ул. Др Славка Жупанског број 3, 23101 Зрењанин,са 

назнаком „Понуда за јавну набавку- добра - храна за ученике, ЈН бр 2/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 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 поннуди. 

 

 

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и 

обавиће се дана 04.06.2020.године, у просторијама Основне школе „Вук Караџић“ Зрењанин, 

са почетком: 

-за партију 1 у 9:30 часова 

-за партију 2 у 10:00 часова 

-за партију 3 у 10,30 часова. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда : 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу учествовати само 

овлашћени представници понуђача који су дужни да Комисији за јавну набавку предају овлашћења 

за учешће у поступку. Овлашћење треба да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и 

да садржи датум и број. 

Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно 

учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак 

отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном 

отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити 

третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују 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 и 

др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања 

понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.    

 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног 

отварања 

 

Лице за контакт : Гиза Гогић, email: sekretar@vuk.edu.rs. 
 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија 

радним данима (понедељак-петак) од 08:00-14:00 часова, искључиво писаним путем и то: 

- путем поште на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, ул. Др Славка Жупанског бр. 3, 23101 

Зрењанин,  или електронске поште: sekretar@vuk.edu.rs.  

 

 

 

                                                                                                         Комисија за јавну набавку 

                                                                                             Гиза Гогићс, дипл.правник 


