
Сходно чл. 55 став 1. тачка 2) и Прилогу 3. Б   Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015) упућује се 

 

Позив за подношење понуда 
 

Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' ,Јужноморавска бр.9   17500 Врање, позива све 

заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за јавну набавку услуга - извођење 

екскурзије за ученике од 1до 8 разреда     и рекреативне наставе   у школској 2018/2019. години. 

 

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 63516000-услуге организације 

путовања 

 

Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

Јавна набавка је обликована по партијама и то: 

            Партија 1.Једнодневна екскурзија за ученике 1. и 2. разреда на релацији Нишка Бања 

            Партија 2.Једнодневна екскурзија за ученике 3. разреда на релацији  

Свилајнац.Обилазак »Дино парка»,  

            Партија 3.Једнодневна екскурзија за ученике 4. разреда на релацији  Соко Бања    

            Партија4.Шестодневна рекреативна настава –Врњачка Бања(5 пуна пансиона,услуге 

рекреатора,аниматора) 

            Партија 5.Дводневна екскурзија за ученике 5 .разреда на релацији Врање-Јагодина-

Свилајнац-Крагујевац-Шумарице-Манастир Жича-Врњачка бања-Крушевац - Врање.  

            Партија 6.Дводневна ексурзија за ученике 6.разреда  на релацији Врање- 

Топола(Опленац)-Сремски Карловци- Нови Сад-Београд -Авала -Врање 

             Партија 7. Дводневна екскурзија за ученике 7. разреда на релацији Врање- Неготин-

Кладово-Пожаревац-Врање 

             Партија 8.Тродневна екскурзија за ученике 8. разреда на релацији Златибор-Мокра 

Гора-Дрвенград-Тара-Бајна Башта-Тршић-Троноша-Ваљево-Бранковина-Аранђеловац-Врање 

 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. 

Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки и са сајта школе 

jjzmajvranje.edu.rs 

 

Понуде се подносе лично или путем поште на адресу наручиоца, у коверти или кутији, овереној 

печатом, затвореном  на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. На коверти - кутији назначити: 

„Понуда за јавну набавку бр. 1/2018 – извођење екскурзија за ученике у школској 2018/2019. 

години – НЕ ОТВАРАТИ“ 

На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт. 

 

Благовременим ће се сматрати понуде која буде примљене  најкасније до 

05.10.2018.године, до 10,00 часова. 

Понуде поднете по истеку рока за достављање понуда одређеног у овом  позиву, сматраће се 

неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда,враћене неотворене 

понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда обавиће се 05.10.2018. године   са почетком у 11 часова, у просторијама 

школе- 

Отварању понуда могу присуствовати законски заступници понуђача или лица са писменим 

пуномоћјем, којим су овлашћени да присуствују отварању понуда, потписаним и печатираним 

од стране законског заступника понуђача. 

 

Критеријум за доделу уговора је:најнижа понуђена цена 



ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ.Рок  за доношење одлуке о додели 

уговора  не може бити дужи од 10 дана од дана  јавног отварања понуде  у складу са   

члан 108. став 3. Закона о јавним набавкама. 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 

1.Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи 

уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су 

предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију 

екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке 

и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ 

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу 

за најмање 60% ученика истог разреда однсосно 2/3 ученика по одељењу за рекреативну 

наставу   и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене 

сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са 

одабраним понуђачем.“ 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 тел: Марина Пешић Стошић 

          017/421-602 

 

 

 

 

 

Овлашћени представник наручиоца 

Дирекор 

Саша Илић 

________________________________ 

 

 
 

 


