
Република Србија 
ОШ „ Петар Лековић“ 
 Број :415 
Датум 28.11.2016.год. 
ПОЖЕГА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

На основу члана 55.став 1.тачка 2.члана 57. и члана 60. Став 1.тачка 1 Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012,14/15 и 68/15, даље:Закон): 

ОШ“ Петар Лековић“ Пожега 
Ул. Петар Лековић 1 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. 

Наручилац  ОШ “Петар Лековић“, ул. Петар Лековић 1, 31210 Пожега, позива све 
заинтересоване  понуђаче да поднесу своје писане понуде  под условима из овог позива и 
конкурсне документације. 
 Наручиоца: Просвета 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Јавна набавка је оликована по партијама 
Предмет јавне набавке је набавка услуга  – извођења екскурзија за ученике од 1. до 8 
разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда за школску 2016/2017., назив и ознака из 
општег речника набавке је  63516000 – услуге организације путовања и 55110000 услуге 
хотелског смештаја 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са  Законом,    
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке као и  складу са Правилником за 
остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ Просветни гласник, бр. 7/2010) и Упуства за реализацију 
екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства  просвете број 
610-00-790/2010-01 од 16.09.2010.године. 
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75.и 76. 
Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин 
предвиђен чланом 77. Закона и чланом 17., 18., 19., и 20. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015). Услови које сваки понуђач треба да 
испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном 
документацијом. 
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим  позивом и конкурсном 
документацијом . 
 Критеријум  за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Заинересовани понуђачи могу преузети  конкурсну на Порталу јавних набавки као на 
интернет страници школе www.ospetarlekovic.edu.rs. 
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Петар Лековић“  , Петар Лековић 1 31210 
Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 5/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.12.2016. године до 12.00 
часова.  

http://www.ospetarlekovic.edu.rs


На полеђини коверте уписује се назив , адреса понуђача, број телефона понуђача и име 
особе за контакт. Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом 
и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању 
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 
неблаговремено.  
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Јавно отварање понуда биће одржано 28.12.2016. са почетком у 13.00 часова, у 
просторијама наручиоца.   
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 
понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку 
приликом отварања понуда. 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 
Наведену одлуку  наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници у складу чл.108.став 5 Закона. 

Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 8 – 14 часова на факс  
наручиоца бр.031 /811176, или путем e-mail адресе osplekovic@gmail.com. 
Наручилац ће обезбедити пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације радним данима од 8 до 14 часова на свој факс, односно путем 
наведене електронске поште. Уколико је захтев достављен наручиоцу ван наведеног 
времена, као дан пријема захтева узеће се први наредни радни дан. 

mailto:osplekovic@gmail.com

